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Iroasca mică 
cât un ou ••• 

Biata broască din fabulă, care J 

lia să se facă cât boul, se dă I 
i in spectacol la Budapesta. 
,i căpiată rău, sărmana I Vrea 
VlZUlre, vrea graniţe până la 
edeal, la fiume, la Viena şi 
lină 'n piscuri le Tatrei, şi nu 
de că din pricina propriilor 
păcate i-i ameninţată însăşi 
istcnţa, ne'nsemnat-i existenţă 

ltre graniţele trianonice. Şi-a 

fat soartea de nemti, şi nu-şi 
seama că ftnschlussul nu 
va opri până la ţinuturile 

Ca să se explice unele 
lectii şi pe nemfeşfe ... 

Răvaşe 
Rvertizasem la 'nceputul lui 

RuguM autoritătile no06tre că Q 

I reapăf'ut În Ungaf'ia paralizia 
~ infantilă, deci să-şi aduc'aminte I c~ of'idecâteof'l a hântui! la noi 
această hoală cumplită, a losf 
adu6ă din Ungarw, şi 6ă oprea
scă din Vf'eme călătol'iile orga-

ilţeşti din preajma Budapes
. face acum echilibristică ca 
impiedece pentru vr'un secol 
orma agrară, şi nu înţelege 

dacă nu face reforma agrară, 
re •.. piere fără scăpare, omo
~ de sistemul unui şi niciu
u copil. 
~espre pierzania aceasta s'a 
ri scris de zeci de ori în co
Inele noastre. Nu strică totuşi 
revenim 

Mâine se deschide la Geneva 
congresul anual al aşa-zisei aso
ciaţii a minorităţilor diriguite 
de statele Învinse. (Notandum: 
minoritătile româneşti din Bal
cani nu sunt primite la aceste 
congrese, deoarece n'are partide 
politice recunoscute. pe temeiul 
acsta nu-s primite nici minori
tătile din Ungaria. Iar minori
tătilor maghiare sau germane 
din ţările unde au mai multe 
partide, nu li se prime,c re
prezentanţi decât din partidele 
iredentiste). 

Congresul de mâine se 'ncepe 
cu şi mai mare văicăreală de
cdt cele din anii trecuti. S'au 
plasat în presă declaraţii că 
pacea lumii e'n primejdie din 
pricină că statele nu-şi respectă 
angajamentele luate faţă de 
minorităţi prin tratatele de pace. 

n "Pesti Hirlap" se publică 
ipre ea în serie nişte articole 
,time, ale unui doctor Somos. 
articolul dela 7 l1ugust auto- Că Liga Naţiunilor e vitregă 
arată: că-i de geaba orice faţă de minorităţr, şi trebuesc 
une re~izionistă, ~acă n~ se I luate pârile minoritare din atri
~grabmce măSUri ca sa se butia ei şi date justiţiei inter-
ledece descreşterea alarman- . 
I naşterilor şi să se scape naţIOnale dela Haga. Ş. a. m. d. 
moarte copiii ce vin pe lu- Cu trei săptămâni 'nainte de 
: ce .. anii ce vin vor fi blO- acest congres a fost lângă Mon-
teşte hotărîtori pentru po- t l d 
li maghiar" d ~ că e treux un congres secre a e· , a eca s va l' ,... 1 . 
le dacă va mai exista sau egaţllor secţIei mmontare a UI 
Şi lămureşte: Naşterile au World ftlliance. 
!tIt În Ungaria în ultimii 50 Cu două săptămâni înainte 
ani la mai mult ca jumătate; agenţia Havas a publicat un 
Inii 1881-90 au fost 44.1 la 
I în anii 1900 -10 37, în comunicat dela Budapesta, că 
11926 26, în anul 1933 21.5. guvernul ungtlrcsc e gata să 
:vărat că sforţările mari ale semneze un pact dunărean, daca 
(ei medicale au redus in se dă Ungariei egalitate de în
e măsură mortalitatea (dela 
a 14). dar sporul natural armare şi i se asigură inter-
âne cu mult inferior celui preta rea revizionistă a art. 19 
statele succesoare, unde e din statutele Ligii Naţiunilor, şi 
12.3 la cehoslovaci, de 13 Ia anume e gata să-I semneze pen
Gmâni. tru acest motiv: pentrucă vrea 
onduziile se impun deja sine. 
lolitica interna: reformă a- apoi sa-şi concentreze atenţia 
ă şi ofensivă sanitară pe asupra tratamentului minoritari
~ linia. In politica externă: lor unguri din statele stlcesare. 
Jdonarea gogoriţelor revizio- Sunt semne acestea, dimpre
~, atenţie mare la pericolul ună cu multe altele, că se '11-
~esc şi pace cu statele succe-
'!~, pentruca să se poatăface cepe o noucl epocă de specu-
lntru o politică de consoli- Iare a chestiei minoritare, de 
: etnică. instigare a minoritarilor. Ire
oncluziile acestea nu sunt denta ungurească voieşte să se 
şi-ale d·nului Somos. Ca folosească de prilejul ce i-I 

~ cap unguresc, dupăce a 
alarma face reteta greşit. oferă epoca de mare încordare 
e toată soluţia în scăparea internaţională ce se 'ncepe acum 
. moarte a copiilor ce vin în legătură cu ftbisinia, ca să 
ume. Nimic despre reforme instigheze pe ungurii şi unguri
~Ie, .. despre iobclgie. despre zaţii din statele sucesoare, du
a~dll, despre faptul că deşi 
r~ ,de ţărani, Ungaria n'are când poate instigaţia până la 
li In lumea ţărănească de- 'ncercări de {evoltă. 
Un spor de SI la sută. E bine să luăm din vreme 

seama la ceea ce se pune la I în contra sentinţei Curţii de nizate de presa maghial'ă dela 
cale. ! apel care l-a condamnat pentru I noi la exibitii/e i~e~enf~st~ d:/a 

.. !. . . ~ . Budape5la ale sap/uman/l slan-
i chestIa cu maghIQnzanle de tului Ştefan, şi şi mai taf'e pe 

In vreme ce agentii iredentei \ nume la cinci luni Închisoare. 1 cele of'ganizate de presa ma
ungureşti (dela noi faimoşii! In locul lui, precum li·i cunos- ghiară din nf'ad la iredentistele 
]a!{abffy şi Balogh) ţipă la con- i cut cetitorilor nostri a fost manifestatii dela Seghedin, ~tiut 
gresul aşa-zis minoritar dela Ge- I adus secretar al ) I\~ltur\'erei- liind că l'egiunea Seghedinull!i,e 

v ' , ,1. .. un focar pef'manent de paFal!zle 
neva ca mmontatea magluară! nulUl" deputatul guvernamental infantilă şi că tol de-acolo şi 
din România îşi trăieşte astăzi! Pinterl care a spus astă iarnă tot pest~ nf'ad s'a I'ăspândit 
cea mai critică epocă a subju- I în cuvântările ţinute alegători- I cumplita epidemie ce a hântuit 
gării - s'a scris acest lucru în I lor săi depe graniţa Burgenlan- r În RomAânia acum patf'u a'!i. '. 
ziarele ungureşti, in legătură cu ! dului, că articolele privitoare la ' Ca" /nttotaeauăn~. autfor/tă!~~e 

. ,~, . nou ua seam ,a aces e calU-
ceea ce vor spune la ·~ongres , mmontaţl dm tratatul dela Tri- tOl'ii if'edentiste. "Rl'adi Noz-
cei doi incendimi - dela Bu- I anan sunt şi pentru minoritari, Ion!,", "Ef'dcJl!,i Hil'lap" şi cele
dapesta se şanfajează patrior- i în Ungaria, o zdreanţă de hâr- lalte gazete iredentiste au fost 
hia Constantinopolului ca S(1:, tie, şi că nemţii din Ungaria Iăsa:,9 s~-Şi ~l'ans~of'me a~rn.inis-, 

d 't ~ • f" t' ., .. : "'~b ă â 1 d' AII fl'atl/le In hlf'ou", de vOIa/ ŞI a mi a n lin :lr4 (1 ~tnel eplscopn " t .. -c ue s azv r e In sanu or ă • " ; . . , , ". • uf'marea e c avem astazl-
ortodoxe mag1nare, Iar oftclOsul 1 pe cme-ar mcerca să-i desfacă adecă până astăzi - şase ca-
asociaţiei culturale nemţeşti dinA- din corpul naţiunii maghiare, . zuri de pal'alizie infantilă În 

Ungaria, .. Sonntagsblatt", ne j iar statul trebuie să procedeze nf'~d şi A În judetul. nf'adului, 
aduce următoarea mostră_ de cu cea mai mare energie faţă apaf'ute mdată după ntoarcerea 

t t 
",' f . din Ungaf'ia a amatorilor de' 

ra ament mmontar: de o ast el de conceptle (v. 'h 'I'" d f' f, 
P d· t l 'f . . ţ" eXI 'I" 'f'e en 115 e, 
reşe m e : n~ml el asocIa II, semiof .• Bud. Hirlap 21 II. crt.) Nu 001' În/elege autoritătile 

fostă culturala ŞI fostă nemţea- I l1cesta.i tratamentul minoritar noastl'e nici după asta, ce da
scă. fostul ministru de externe ~ din ţara celor ce aeuză trata- taf'ie au fată de aceste căIătol'ii 
Gratz, core numeri neamţ nu! mentul minorităţilor din Româ- şi (a/ă ~e ziaf'ele .magh!aNl dela 
mai este a dat lui Sonntags r • C' ă d A ~d· ă nOI caN le Of'ganlzeaza? 

, ". - I ma. a s ea mga Ulre s se 
~lattll, de ~cum săptămânaun i tălmăcească şi pe nemţeşte în 
mtervlew, m care spune: că i şcolile primare din satele ger
guvernul Gombos va veni în: mane din Ungaria unele lecţii, 
toamna aceasta cu o mare con- a trebuit să se primească con
cesie pe seama şcolilor nemteşti, diţii ca cele de mai sus, ade
îngăduindu-le să explice şi I vărată ruşine şi adevărată mo
pe nem'eşte anumite materii; şi I stră de asiatism. Şi Ungaria 
că concesia aceasta a fost con- I cu agenţii ei dela noi, cutează 
diţionată de trei lucruri: Să-lIsă critice uu tratament minori
primească germanii preşedinte 1 tar ca al României, care merge 
la "Kulturverein - pe Gratz, în I cu liberalismul până Ia neso-
locul devenit vacant prin cotinţă! 

moartea de martir a lui Bleyer; I .------------
să se dea afară din .. Kulturve- I . Conferinta Micii 

InJ~legeri 
Joi şi Vineri s'a tinut la Bled. 

rein. secretarul ei Franez I 
Basch, veştejindu-I public pen
trucă a spus într'un discurs, pen
tru care a fost condamnat la în Iugoslavia, conferinta Micii In
cinci luni închisoare, că nu tre- o ţelegerl, urmată ieri de consfă
bue să-şi maghiarizeze nemţii tulri ale d-lor Titulescu, Beneş şi 
numele; şi să se proclame odată Stoiadinovici cu minişfrii de ex
cu această excludere şi infierare terne ai Greciei şi Turciei. cari 

au trecut pela Bled în drum spre 
a lui Basch, că asociaţia cultu- I Geneva. 
rală nu va mai face în veci po- I S'a examinat situatia interna
Iitieă naţională. I ţională. s'a precizat atitudinea 

InMia condiţie a fost primită Micii Intelegeri faţă de pactul du
de-un an şi jumătl1te. Gratz a nărean, şi s'au discutat raporturile 
ajuns preşedinte Ia o a,sociaţie Iugoslaviei cu Rusia sovietică. 

, Conferinţa a avut un caracter 
nemtească, fără să mai aibă jubilar. deoarece s'au implinit 15 
nemţesc decât numele. ani de existenţă a Micii Intelegeri. 

Celelalte s'au primit - adecă Miniştrii de externe ai celor trei 
au fost impuse de maghiaronii state au fost obiectul unei căldu
vdriţi rn .. Kulturvereim" - acum roase manifestaţii populare. 

Paralel cu conferinţa cOnsiliu
cdteva luni. Basch a fost înfie~ lui permanent al Micii Intelegeri. 
rat şi dat afarcl, prejudiciindu-i a avut loc la Bled o conferinţă a 
-se recursul ce-I are Ia justiţie Micii Intelegeri a Presei. 

• 
Dupăce au adus la Rf'ad pa

I'alizia intantilă, agenlii jf'eden
tei din presa maghiară dela noi 
ooiesc acum să ne fef'/cească şi 
cu un fl'ipou. Şi Încă, deschis 
pe numele fotalitălii ziariştilol' 
din nf'ad, 

Mai rămâne numaI să li se 
admită să Înfiinteze hatalioane 
de asalt. Pentl'ucă cu spioni 
ne-au leriait deja. (Cazul PI'Oh6f, 
spionul dela cluhul ipol'tiv al 
d·lui Zima.) 

• 
D, Zima acesta (mai trehue 

oal'e să-I recomandăm?) e Pf'(!

şpdinlele cetei care vrea 6ă dea 
din nou nf'adului un tf'ipou 
.gazetăf'esc·, E Uf'maş la aaea
stă preşidentie al faimosului if'e
den/ist J<rennef>. 101' J<rennef> 
acesta - infol'matof'ul dela Cluj 
al pl'esei if'edentiste dela Buda
pesta - 9 acum din noU la or
dinea zilei, Fiindcă a lost con
damnat În a doua instantă pen~ 
tru instigatie În contra {ării, 
i s'a luat În sfâf'şit permisul de 
libef'ă cil'culatie pe C. P. R. 
Fapf pentl'u care .. Bl'ass6/ La
po!?" din 22 Ruqust ÎI lace 
maf>!ir, - marfiI' nu numai al 
cauzei ungureşli, ci marlir al 
apf'opierii româna-maghiare. Ci
că a fosf pedepsit cu luarea 
permisului de cale ferafă un 
luptătol' al apl'opief'ii româno
ungul'eşti I 

Sanctiunea aplicată lui {(f'en
ner tl'ehue ex.tinsă la toli insti
gatol'ii ca!'i se plimbă g!'atuit cu 
tf>enurile I'omâneşti. ' 
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Gazeta Antirevizionistă I)um;necă, 1 SepfemIJrie lQ3i 

'. 
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O ~ arădană peste Tis • BJ[panSlUne 
i , 

Semnalasem cândva (printr'o 
: --comunicare făcută la Atencul po

pular din Arad şi prin foiletonul 
"Ţinutul arădan pe vremea Înce
puturilor stăpânirii ung:urcşti" din 
·Cuvântul", 7, XL 1931), o veche 
emigraţie arădană şi nord-bănă

ţeană in nordul dintre Dunăre şi 

Tisa al Ungariei de azi şi 'n 
partea adiacentă, până la Tatra 
şi cu continuare la apus cătră 

românii moravi, a Slovaciei, - o 
emigraţie care~ de vreme ce 'n
tindea incoace pân'la Tisa (por
ţiunea dela Tocai pân'aproape de 
Solnoc) raza cunoscutei expan
siuni româneşti din Tatra, şi de 
vreme ce e lucru dovedit că ex
pansiunea românească nu se li
mita dincoace de Tisa la ceea ce 

Ungariei de-rltuncî, întâi în jud. 
Borşod şi~apoi în Gomor, accen
tuând cu mândrie in toate patru 
diplomele din Codex Andega
vensis asupra deseendenţci lor 
din 011tun "de genere Ohtun" şi 
asupra moştenirii "strămoşeştiu a 
satelor Seleuş Şi Ohtunmonustura 
din hotarul satului Peciea depe 
Murăş, pe cari le dau În acest 
secol al l4-lea zestre surorii lor, 
ca apoi despre Ohtunmonustura 
să nu se mai ştie nimic. Cu-aceşti 

urmaşi din secolul 14, "nea
mul Ohtun'· dispare iar din di-

plame; după Lucia, care a mo
ştenit mosia strămoşească, nea
mul'se continuă În familia Pousa 
(P6sa), voivodul Ardealului; iar 
după partea bărbătească. e foarte 
cu putinţă să se fi continuat in 
acei numeroşi ude Zuha", "Szu
haiu

, din Slovacia, dintre cari au 
ieşit proprietari În salul Olahpa
taka, azi Vlahovo, din Gomor, 
prefecti şi comandanţi militari 
(unul figurând În legătură cu Mi
hai Viteazul), un arhiepiscop de 
Calocea, şi po:lte generalul Szu
hay de astăzi din armata hortistă. 

o necunoscută emigraţie 
depe Murăşul inferior 

mai avem in prezent în Ungaria, 
evidenţia că Între românii nord
vestici şi Între grosul românesc 
va fi fost de sigur şi-o altă co
munitate decât aceea ce-o lăsau 

să se întrevadă legăturile abia 
pomenite ale stavropighiei din 
Perii Maramurăşului cu românii 
din Tatra. 

Acolo, între Tisa, Dunăre şi Fapt este, însă, că emigraţia 
Tafra. unde în apropierea adi- aceasta nu s'a întâmplat Într'un 
neauri pomenitului Olahpataka ţinut unde n'ar fj fost şi mai 
păstrează amintirea lui Ohtun,' 'nainte Români. 
poate 'n forma cea adevărată, ~ 
satul Ohtin,. (Ohtineasca, Ohti- "CumanU" de din-

·colo de Tlsa ai lui 
neştii nu erau în această epocă Anonimus 
singurii depe Murăşul inferior . 
Pe-o rază care merge dela Tisa i . Anonlmus, c.are şi-a scris cro
(puţin mai sus de SOlnoc), la' ?lC~ cu vre:o J~mătate de secol 

Voivodatul românesc Dunăre (sub Budapesta), la Vaţ, ~, l?amte de tata.TI, are pentru păr-
al Murăşanei tit d la apus de Salgotarjan, la Tatra, ! I e aces (,~, In raza emigraţiei 

La emigratia aceasta ajunsesem la Tocai pe Tisa şi inapoi la i arăd~ne ŞI nord-bănăţene, o ono
urmărind pe descendenţii unui Solnoc, peste o sută de sale din 1 m.ashcă după o veche toponimie 
foarte Ignorat de istoricii noştri nordul Bănatului, din Arad până 1 d~n p~rtea JO~Ului care este, fără 
voivod românesc, despre care la Salonta şi până în munţi, re- i dlscuţle, .rom.anească. EI. ad~ce cu 
(numindu-l însă ungur, aşa cum produc aproape cu aceeaşi aşe-; Arpa~ !pburJ de cumam ŞI că
tot ungur sau turanic îl declară zare geografică ca la noi, topo- ! pe:~l11î cumatle ~ ,se .ştie ind~
şi istoriografia noastră) istoricul nimla arădană sărăndană cenă-: oh9te că cumanll VIn 111 Ungana 
maghiar Ortvay arătase că ar fi dană şi nord-bănăţeană: unelej a?ia peste. dOUă, .sec )Ie, şi că 'n 
putut să desfiinteze proaspătul multiplicate de zeci de ori (Ch;;?,' i dIplome ŞI cron~l se face o per
stat maghiar de peste Tisa al CăIăceni _ uneori cu rotacism j manelltă confuzJe fntre cumani şi 
contimporanului său Ştefan l-ul _ Căranci, Şagu etc.), şi foart~ i rO,mâni, -. şi comandanţii ace
şi să schimbe cursul istoriei Eu- multe cu derivate autentic româ- l' ştia. cumalll găse~c în raz~ ~are 
ropei, ai acelui Ohtun sau Ahtun neşti: Nădab, Nădăboaia, Săd, 1 ne Interesează aCI o topOnimIe la 
din cetatea cu autentic nume ro- Saca şi Săceni, Sada, Sădoaia, 1 fel cu numele lor, toată româ. 
mânesc Moresana (Murăşana, Sărac, Sărăceni, etc. Mai mult: \ nească sau de factură românea
greşit numită de istorici Morj~ Proprietarii, nobilii de-acolo, au 1 scă~ Ketel (transcris de Kani
sena). depe Jocul Cenadului- până la turci continuu amestec; csony Keczel: Cătel) găseşte 'n 
Vechi, domn peste Arad, Sărand, in proprietăiile omonime depe; cale ap~ Ketel, azi afluentul Bo
Cenad şi Bănat până la gura Murăş, încât, din pricina acestui' ?rogulul. Ketel~atakat şi numele 
Murăşului, descendent după Ano- amestec şi a identităţii de topo- ; 1 se ~~l ~afiă In toponim ia fostei 
nimus din Glad al Bănatului, nimie şi onomastică, monografii: Ungaru langă ~estaJ satul Ke
ctitor de mănăstiri ortodoxe, băr. istoriei regionale a Ungariei con- czel, in Panomta, la 1086, Ketel
bat al unei neveste care, remâri- fundă cu regularitate trecutul unor loca; Tursol întâlneşte ~n cale 
tată cu presupusul său biruitor judeţe ca Pest-Piliş, Toma. Bor- muntele, Tursol şi ap~ Tulsoa 
maghiar Cioanad, a făcut acestuia şod, Heveş, G5măr, Nograd. Arad, (Tulsoala, t~taşa cum raul Ipoly, 
copii cu nume româneşti, Calan, Sărand, Cenad, Timiş, Toronta!. spr~ deosebIre de ~un.tele I~oly
Belenic (CăJan, BăIănic), ultimul, Amănuntul acesta se cuvine ală- ; IpOl, s,e num~şte ŞI aZi pe hmba 
după luh.isz Koloman, Stifte, 16, ,Poaloţllor dm atI l' 
patron de mânăstire ortodoxă. turat la legăturile de adineauri i J .) . p ~ ea ocu Ul 

ale Ohtineştilor cu regiunea sa.; poala, Borzu, apOI, pune mâna 
Urmaşii voivodului kllui Peciea., Ar mai fi existat în I pe o A cetate ce se numea la fel 
Ohtun aceste secole, al 14-lea şi-al 15- cu ~ansul, şi tot astfel Wrs, al 

După ce acum o mie de ani lea, când proprietăţile trecuseră c~r~l n~me se păstrează în topo
s'au întâmplat în cetatea Mură. din pricina confiscărilor şi danii- mmle langă Pesta şi Agria. 
şana nişte schimbări cari au fă- lor regale prin atâtea mâni, aceste Târzia apariţie a ca-
cut din ea, pe seama ţinutului legături, da~ă emigraţia - fiindcă I tOlicismu~?i în raza 
eare s'a păstrat şi pe mai departe este ne'ndOlelnic că avem de-a i expansiunll murăşene 
sub cârmuirea voivozilor şi cne- face cu o emigraţie - ar fi de 1 Am fi putut deci avea intere-
jilor localnici, un centru catolici- dată foarte veche? Chestiunea 1 sante dovezi in diplome, despre 
zant, în vecinătatea imediată a aceasta, a vechimii emigraţiei cu ! o prezenţă românească anterioară 
căruia - dovadă nouă că nu e pricina, nu se poate deslega deo- : murăşeniior în ţinutul acesta. Dar 
vorba despre o cucerire ungu- camdată, deşi se face 'ntr'adevăr catolicismul, cu mănăstirile lui 
rească ci de altceva - au putut I ~~menire (Gyarfas, A jaszkunok emiţătoare de diplome, s'a 'ntins 
să dăinue mult încă după aceea tort. 11, 277) despre o bejenie acolo abia după tătari. In jud. 
mânăstiri ortodoxe ca Oras la moş , depe Murăşul bănăţean În Slova- Abauj-Torna, toate rnănăstirile 
a Jui BăIănic şi Ohtunmonustura, I cia, ~n zilele năvalei celei mari a sunt de după năvala tăI ărească, 
ortodoxă şi ea, după Iuhasz,1. c., tătanlor. şi 'ntâîul protopop, dela mijlocul 
a familiei Ohtun, - urmaşii voi-
vodului Ohtun au stat o vreme· ~---~-'"--'"~"""--__ _ 
absenti din diplome, pe locurile 
lor străbune depe graniţa româ
no-maghiară de azi depe Murăş; 
apoi, fără veste. apar În sec, 14 

în documente, cu predicatul "de I 
Zuha'\ cu domiciliul în nordul 

Tot românal de bine ceteşte ziarul 

sec. 13, este un Eustaţiu Niger. tirea satul pomenit mai sus, O: n 
- ef. Sziklay, Abauj-Torna vm, pataka, Valea Valahilor. Von: c: 
478. In jud. Nograd, parohiile tine însă o altă menţiune Ur,. In 
sunt !a s!ârşitul se:. 13 numai rească preţioasă; a folkloris:. Sll 

15, Şi atamă tocmai de Caloeea; Oto Herman (A magy. pasI" dl 
mână-stirile sunt toate de după nyelvkincse,] 58) care arată 1;; ~fă 
tătari, şi au nume româneşti: I Magy. Gazd. Wrt. Szemle IV, ar 
Zirak, lângă Zerechen (Sărac, 93) că păstorii din Krasnahe, imi 
Sărăceni), Zak (Szăk-Saca, ef. şi Csetnek, sate din G&mOr' ene 
Pechk-Pecica, Siri-Şiria, etc.), vednate cu OJahpataka, îşi al' POl 

Hartyan (scris şi Harchan, cu din 1635 compania lor intit~ ul 
nobili cari se damă Harcha- "Valaşka Siobodna", care a . 
Harşa), Zomolea {Somolea, care rat poate - este tot vorba 
în Slovacia apuseană a dat So- - până la 1848. Dacă CO~ '(in 
morea), ef. Borovszky, Nograd nia acestor păstori e autor: 11 1 
vm 373. O singură excepţie de numai dela 1635, ea nu e ; rac 
dinainte de tătari, dela 1232, e 'n nouă, şi nu-i erau nouă ară 
raza expansiunii arădane şi bă- drepturile ce i s'au asigurat;' pre 
năţene de care vorbim, mânăsti- ni se arată tot acolo că "e ~': rte

l 

rea Beel Cumanorum, BeiuI Cu- dit dela 1606, că păstorii 
manilor (!) de lângă Agria, şi a- şt:a, de când se ţine minte, 
ceasta metoc al mânăstirii pano- plăteau dijmă nici după mie; 
nice din Zircz. după bucate". Românii ac 

Voivozii români din sunt de altfel vecÎni cu cel mp 
jUdetul Borsod Tatra, despre ale căror voivQ La 

se ştie. 'ă, J 
Odată cu apariţia diplomelor 

referitoare la raza aceasta foarte Voivozii români ;e~ 
întinsă a, emigraţiei arădane şi Judeţele Heveş şi ee, 
bănăţene, dela sfârşitul sec. 13 şi SoInoc 'n 
mai cu seamă din sec, 14, dove· 
zile despre românismul ţinutului De sus, dela Tatra, prin efu~ 
devin atât de numeroase, încât mare - fiindcă Gămorul se S ~ 

. , 'ze nici istoria maghiară însăşi n'a vecmează cu ea, 'Jar sub Gt C' ~ 
putut să treacă cu vederea pre- e Borşod', care se întinde AII, 

1 Ţ' . r n 
zenta noastră acolo. Preşedintele a Isa, Jar sub el Heveş , '. 

" lpl de astăzi al istoricHor unguri, mi- la Sol noe, unde vom vedea 
nistrul de instructie Haman din jos că deasemenea au fost ( 
guvernul GomMs, a trebuit să vozi români - era după ii' mp 

ă t "l h' ta recunoască, În a sa istorie a Un- m r um e mag Iare o cont; 
"d tt A ea ganet c-acum şase ani, precum a e romanească, cu organ;' 

ă t • C ţ' lă A ă € o am ar ta -o In n uvântul" într'un sa na Iona • pan la român . 
foileton din iarna 1931, că Slovacii dincoace de Tisa, cari nu. le~ 
au devenit majoritari în Slovacia pe vremuri unde sunt aSIăz; la . 
numai in urma desnaţionalizării, jud. Bichiş mai erau la 1: 1 s 
prin sec. 17, a valahilor de-acolo, după statistica lui Fenyes E .~ .~ 
veniţi după dAnsul din Panonia 8580 de inşi; mai incolo, în ,~ 
şi dinspre Maramurăş. [ar dacă deţuI Solnocului, Îşi aveau n t 
d. Homan nu putea, într'o istorie jaszbereny, care se chemase la, 

generală, postbelică, a Ungariei, ţial ~eleni-Bălenj. apoi la j.' sem, 
, ă ă h I . • ee s o spun c expansiunea acea- a ma "ŞI In alte părţi", voi" traj 

sta românească n'a ferit ţinutul lor ereditari, cari sub Matia, d 
de dincoace de granita maghia- vinul, la 1484, sunt adunaţi , .. e 

al p 
ro cehoslovacă de astăzi dintre preună cu poporul (,,]azonei 
D ă . T' t' '''') ă rez un re ŞI Isa, ni-a recuooscut-o mI, s certifice pentru ci; ali 
aceasta un istoric maghiar regio- carea unei înstrăinări de VI P 
nal, mai sus pomenitul Borov- I dat din judetul Heveş de 
szky, în monografia sa despre Tisa, unde şi 'n acest secol 
jud. Borşod, un judeţ întins, la cel următor se pomenesc va I 
miazăzi-răsărit pe Tisa până a- din familia Moţa, că e 'ntr'aj.' 
proape de Solooc, Borovszky obicei din străbuni Ia dân1: Ci 
arată y, 82-83), după Wenzel treacă voivodatul la nepot sa; ra 
(Dt 9:;,04, Dgy 44; DJ 15077, 57, fată, şi nu la noul bărbat al la 
Dl 16441) că românii îşi aveau vodesei văduve, când voh. 
în acest judeţ, în sec. 15, voivo- moare fără băieţi. (V. Ia G: 
datele lor, un oraş al lor cu pe- fas, ]âszkunok tort. II, 686-, 
cetea lor, Keresztes, dar n'ar fi diplomă inedită' atestă acest 
mai vechi de epoca lui Ludovic cei voivodul Fr~nk, al "fib .~CI 
cel Mare, ceea ce toponim ia ţinu- lor" din Beren dimpreună cu nhtrfi 

" 'Jasn 
tulUl o desmmte categoric, şi laIţi voivozi, şi cu popa Bla! fi ÎI1 

, pela sfârşitul sec 15 s'ar fi pier- Jokohalma, cu Petru Sih\ e l: 
dut total in poporul unguresc, Toma Baxa -Bocşa. BlasiusC ti d 
lucru iarăşi neadevărat, pentrucă helyan, Bartholomeu de \Vi::nI.~ 
foarte numeroşii nobili valahi al lasa - din Sălaşul lui Vid.). .rţir 
judetului din epoca 1512-17J4:m

M. 
(Borovszky, p. 203 scq.) se că- (Urmarea in no. 'OlIlor,) 

_____ .-____ lIfarf
ir 

sătoresc cu regularitate intre ei. ~Iui, 

"Valaşka Slobodna" Dupăcum anunţă .. 1\'10r:::' ave 
din jud. Gomor Post", populaţia franţei Q: ,~OI1 

lOt în anul acesta cu 200 ~~;I 
Autorii ceilalţi ai monografiilor mii de suflete, în vreme ~i e;' 

maghiare ale judeţelor din nordul Germaniei a crescut cu 22J ~cio: 
Ungariei de azi şi din Slovacia mii. Morţile au fost cu 33.465, '~gar 
nu fac despre prezenţa românilor multe decdt naşferile. Scăde: \' car 
acolo nicio amintire; atâta doar l populaţiei e datorită şi ar ,.'!,923 
se S • f' . d • \'dă pune, m monogra la JU eţu- l zărilor de străini, ceea ce,. ' 
lui Gom&r, că le păstrează amin- t greşit, nu e în dauna fra;, a 
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pompierii unguri 8ăptămâna sfântului 
In slujba iredenfei iredentist al Ungariei 

In coloanele acestea a mai : prin aceasta la realipirea ti. 
bit nu odată vorba despre nuturilor deslipile". (Să se 
podul cum a fost transfor~ retină din cita'u' acesla cu~ 
nată pompieria ungurească vântul camarazi; e vorba 

TămbăIăuri ireden'is'e, demonstra,ii 
mili'are, lupte an'iaieriene -

I armată auxiliară, anexală in deci de leJ!ă'arile suspec'e S'a scris în ziare c~ săpt~mâna! Săptămâni .. etnografice-, cu 1 demonetizată, plictisitoare, ase 
timul rând apărării antiaie- ce le aa pompierii din Un.. din anul acesta a SfantulUl Ş:e·-: inaugurări de steaguri de-ale lui I mănătoare cu toate cele din anii 
lene. ga,ia cu organiza,iile unga. fan al ungurilor nu s'a deosebit, Urmanczy, botezate .steaguri cu i precedenfi. Ceea ce a fost la 
pompierii din Ungaria şi-au reşti de pompie,i dela noi.) cu nimic de "săptămânile" in- 1 moaştele patriei", au mai fost de- i Gytingy5s, la Strigoniu, a fost 

nut acum, in săptămâna ire- Mai departe, editorialul bu- chinate acestui sfânt al iredentei: asemenea în vreo trei judeţe, asemănător manevrelor militare, 
entistă a Sfântului Ştefan, letinului pompierilor unguri În anii trecuţi. Aceeaş~ proc~siune: La Estergom a fost o săptă- Demonstraţiile dela Vesprem, deja 
Ingresul general, tn oraşul arată că mini~erul de interne cu mâna dreaptă a sfantului pur. , mână a avja~ei. Zalaegerszeg, au fos! deaseme-
~'ongyos, şi şi-au dat pe a făcut o lege nouă a pompie- tată de cardinalul Seredy de-: L G K ' t ,nea lucru ostăşesc. ŞI se adaugă 

1 '} , 1 t 'f l' 'd t ',.x ' , fă, ., I a yungyos, ot pe gramţa I , I!ă tota cu prl elu aces a fi U UI, ŞI a orlm el ŞI s r - alungul Budapestei, aceleaşI dl- i d' ă t . t' I la acestea faptul vrednic de sub-
t 1 d . ţ' , d' ti' fW t t . , nor IC, un campamen aVla IC Il' 't ă' , .. t arac eru e organIza le ml- um e or ce s au acu pen ru scursuri reviziomste la statuia I d d ă ă tă ~'. ă Ima, c n vreme ce In anu re-

Iară irendentistă. reorganizarea pompieri ei. s'a întâiului rege unguresc şi la mor- 1 e °buă dS PI mtaănI, t~I, P: uărmd cuţi ofiţerii şi reangajaţii fostelor 
ătă ' • Ită ' 1 It t 1 ă' t· , o pro e up an lalenan e. . tIU ,. d d' Precum ar m ŞI n a aluns a rezu a u c In lmp mântui eroului pe nedrept numit!. .. I reglmen e a e nganel e ma-

arlej cu prilejul congresului ce Ungaria Mare avea la 1914 necunoscut (fiindcă a fost iden- I dou~ ZIle, cu concursul partlcI- inte de 1919 îşi tineau intru ni
Ir au fost la Gyongyos mari numai 2451 de organizatii de tificat inainte de reîngropare, ca ,l panţllor dela CO?g~:sul g~ne~al 1 riie camaradeşti la Budapesta, 
mtonstraţii aviatice de atac pompieri, Ungaria Mică are să nu se nemerească să fie va~, de-~co~o al Asoclaţlllor po .. ple- intrunirile prilejuite de aniversa
de apărare anfiaieriană, şi azi 2567, şi numărul lor e in lah, slovac sau de altă lege), a- I reştI dm toată ţara., . . rea de acum a Sfântului Ştefan 

1 fost făcute cu concursul continuă creştere. celeaşi participări din statele suc- I Nu se p.oate deCI zice că am- I s'au ţinut unele in capitală iar 
lmpierilor din toată tara. * cesoare ale ungurilor şi unguri- t vers~~ea dm. vara aceasta a sfân- . f?ar~e multe prin oraşe din pro-
La congres, apoi. s'a dat pe "Milgyarsâg" din 22 August zatilor aduşi cu reducere de c. f" i tuiui Iredenhst a fost o treabă vmCle, 
~, prin mărturisirile oratori;. arată în legătură cu congresul aceeaşi demonstraţie r~anşardă ! 
r, că pompierii unguri sunt dela Gyongyos, că au fost re- la investirea noilor sublocote- I Povestea cu moaşfele 
realitafe o armată camuflată. prezentate la congres 2567 de nenti, ş. a, m. d. Singurul amă-:, 
:eeaşi mărturisire s'a făcut organizaţii, numărând peste nunt nou ar fi fost scăldarea Du- sfân'ului iredenfisf 
in editorialul închinat con~ 100 de mii de membri. nării in lumina reflectoarelor. 
esului de buletinul depe Au- La congres s'a desbătut Adevărul e însă că exibitiile Punctul central al demonstra- i vic Nagy din Torzsa, publicat 
,si al pompieribr, "TUzren- mai cu seamă noua lege a tiilor iredentiste prilejuite de co- sub titlul "Fetiş naţional" în n-rul 

pompierilor ce e vorbă să fie iredentiste făcute sub pretextul memorarea anuală a Sfântului din Sept. 1931 al revistei ,.Kal-
~~~~ ~OZIOny·. depusă 'n parlament la toamnă, c?memoră~ii, Sfânt~lui Ştefan nu II Ştefan - a intâiului rege al Un- vinista Szemle", Autorul critica 

ca urmare a legl'i adusă astă sau rnăr,gtmt l,a atat. . ., gariei, întruchipător in ochii un- vehement procesiunea ce se face ,Am sădit in sufletul noilor S oeoseb e de cele dIn an 
vară cu privire la obligativl'- pr,e Ir . I~ I gureşti al Ungariei Mari - este la 20 August in cinstea Sfântului hipe organizate (conşUinla), t ţ u fost descent 1 zate ŞI 
fatea partipicipârii tuturor ce- recu 1, a ,r~ 1 , dupăcum se ştie procesiunea din Ştefan, şi o numea .. idolatrie activitatea corporaţiilor anume destul de prachL 
tă1enilor intre 14-60 de ani ,,"- ziua de 20 August de-a lungul I grosieră", .adevăratfetişism". Pen, 

Iffipiereşti nu se rezumă la la instrucfia de apărare anti~ La Seg~~dm sau orgamzat re- Budapestei, cu moaştele regelui tru cuvintele acestea a fost dat 
~!a in contra puterii distruc- t prezentanţllle de teatru sub CI' 
r aieriană. . . . ... - . sanctificat, adecă cu bratul lui \ din oficiu în judecată, şi con-
le a focului, ci că trebue să Legea va prevedea că în nul llber, cunoscute cehtonlor i, drept, purtat într'un chivot de i damr.at acum doi ani la 8 zile 
e o datorie sfântă a lor să toate 10calitălile mai mari se n~ş!ri, dela ,cz.ri, particip.anţii tr.i- I 'mitropolitul primat al Strigoniului. ! închisoare şi 300 de pengo a
ujească pătrunşi de drago- vor organiza trupe de pom- mlşl de zJar:le ma~h~are dm., f Cultul acest~r .mo~şte a dege-! mendă, _pentru Iese-natiune co
ea fără margini pentru ideea pieri profesionişti, iar in loca~ ~r~d . au a?us m Roma~la pa~a. ne~a~ la u~gun mtr u~ , adevărat I misă prin insultarea unui senti
~ stat maghiar, pentru ge- lităţile mai mici echipe de vo~ hZla mf~nh!ă. ,Nu mal. ~t~rUlm fehşls~. ,dIn care pnc!n,ă pro~ I ment patriotic bazat pe o traditie 
~ maghiar, cu un cuvânt luntari, Va prevedea apoică pri: asupra uedenhsmelor pnleJulte de testanţu ti combat de caţlva am I naţională seculară". (ef. Ma-
tivitatea pompierilor să fie măriile sunt obligate a inze- aceste reprezentaţii dela Seghe- cu toată 'nverşumarea. Reamin-/ gyarsag" 17 VI. 1933.) " 
nă de spirit patriotic. Noua t s '''1 'r S din, pentrucă am vorbit de-ajuns tim că s'a ajuns anul trecut la o led' t t 
~ala~ a pompl'erl'lor a sI'mll· t s ra erVlCll e pomplereş 1. e d l' 1 t' '·tă h fă ! on amnarea aceas a a avu un 
'Il a ' t't"· espre e e In ce e rei numere ne mal pomem ar a pro-· ă t 
iemnătatea mare a acestei v orgamza repar 1 la Şi In- ă 1 G t' A t' . t '1 . fI' d' .. r sune enorm. 
'ectilJe, pentrucă, cu ochii la spectia pe ~i~~umsriptii, (mUi: I ~l~ni~~~. a e ,. aze el n IreVI- c~~:~~!~;rc;~e~~~ I ~~'us I~ş~~~~~~~ Presbiteriul reformat din 00-
tradiţiile sfinte ale trecutu- t~re) a ~e:vlcllior pon:Plereş!l, La Zalaegerszeg, în Panonia, lor moaşte.' I bri,ţin s'a Î,ntrunit ~ub ,preşidenţia 
de glorie, şi~a fixat ca scop ŞI vor f •• ?~ad.ra'~ 1n apa- I s'a inaugurat în cadrele unei , episcopuluI Baltazar ŞI a dat ur-

Ii presus de toate să cola~ rarea anl.aler.ana. ! săptămâni etnografice un monu- O condamnare cu I mătoarea proclamaţie: "rugăcill-
reze ]a opera ce tinde la Legea nouă e vorbă să pre- ! ment al regimentului de infante- mare răsune' nea cătră oricine altcineva decât 
llipirea camarazilor ce su- vadă impu~erea cu un anumit 1, ri.e ~e-acolo şi un clopot revi- Harta s'a pornit dela un arti. cătră Dumnezeu: cătră oameni 
. in tinuturile deslipife, şi (Contmuare în pag, V-a) ZlOllISt. col al preotului reformat Ludo- (Continuare în pag, IV) 

R A. • d • U • 1 ~ondial! nu ~lI1?rind de~i ,sporul I ~lajoritatea Românilol di~ Un- : garia şi-a sortit minoritătile ei O ma nil In - n g ari a ftre_c dIn ultImII 15 am; .. ar I?e i gana, o fo~mează o populatl~ de unei pieiri sigure. In special 
altă parte, numărul optanţllor dm . ţăram, can se ocupă cu agncul- "A' 

Câteva date statistice:româneşU şi ungureşU asu- ! ac~st ţinut, pen~ru ce!ăţeni~ ro- I tura şi n~mai o parte e~trem ~e elementul mmontar roman a fost 
'a Românilor rămaşi in Ungaria după tratatul 1 ma~ă, !- fost mic in randunle fă: : r~dusă~ s ar put~a ~onsldera. m condamnat să fie scos din istorie, 
~Ia Trlanon. Statele româneşti din apropierea tron .. I rămmel legate de ogorul său ŞI randurlle clasei mtelectualtlor, E o imposibilitate ca populaţia 

tlerei noastre dela vest - I s'a redus aproape numai la inte- Acest lucru îl recunoaşte şi Ivan minoritară românească din actu-' 
- Studiu statistic - i lectuali". de Nagy, în studiul amintit în ala Ungarie, care numără 50-

. I Vedem deci, că cifra de 50,000 altă parte (Românii din Ungaria), 60000 fi t ă făt ţ. 
de PeIre Pe'rrncCl '1 suflete de Români minoritari din Prin urmare aceşti ţărani, fiind le- . , su e e, sIr mas s a 1-

• • , , A .,! actuala Ungarie, nu se poate con- gaţi puternic de ogorul strămo- onară timp de 30 ani, dela re-
.~ceastă c~fră de 50.QOO n.~ e I un.ltl, c~r~ m~ă dela m!e":lelere~ t~sta oricât ar incerca s-o facă şesc, mai mult decât intelectualii, censământul maghiar din 1900, 
Ihrmată pn~ datel.e epIscopII lor eplscoplet umte ungureşt~ dm Hal: ! statisticile oficioase ale Statului în urma dreptului de opţiune sau timp de 20 de ani, dela re-
~s~re de ca~l se, ţmeau ŞI de du?oro~! au fost a~aşaţl ~cest~l! ungur. acordat de tratatul dela Trianon, censământul din 1900! 
1 m~ă ~e ţm dm punct de v:- eplscopU, pr:cum Ş~ apr~~lmah~ Statisticele noastre sunt bazate ei nu s'au folosit de acest drept, 
~e. blse~1cesc, comune!e roma- 4000 R~man~ ort, ŞI. umţl, . can pe datele de dinainte de război optând pentru cetăţenia română, Cifra de peste 50.000 Români, 
~h de dmcolo de frontieră. Con- nu a~, IZ.l?utIt

A 
să-şI org~mze~e şi de tratatul dela Trianon. Ele ci au rămas şi pe mai departe aflători azi în Ungaria, e confir

m acestor date, in comunele parohII, fund m n~lI~ăr ,m!c, ~nn I au fost întocmite de către epar- pe moşiile lor, pe cari pacea răz. mată şi de studiul lui V. Tulescu: 
~rtinătoare eparhiei ort. a Ora- comune cu alte maJontătl ŞI avand hiile ort. şi unite din Transilvania, boiului le-a adjudecat să aparţină "Românii din Ungaria" ("Graiul 
:1 Mari, cari sunt 9 la număr, . astfel greutăţi materiale prea mari I după numărul credincioşilor de tot Ungariei. Aceia, cari au optat Românesc", No, 5, Mai 1930), 
~m 8.235 credincioşi; în cele pentru puterile lor cu susţinerea j; religie ort sau unită, pe care i-au pentru cetăţenia română, au fost 
arţinătoare eparhiei ort. a Ara- acestor organizaţii. Astfel, numă- administrat bisericeşte. Datele în- intelectualii, al căror număr a fost in care spune: "In Ungaria de 
lui, in care de asemenea sunt rul Românilor rămaşi sub stăpâ- I tocmite de către autorităţile noas- foarte neînsemnat. azi, intre Tisa şi hotarul româno
avem 14.130 credincioşi, iar nirea ungurească e cu siguranţă tre admin~~trative deţa graniţa de Dacă statisticile maghiare (din maghiar, peste 60.000 de Români 
~omunele aparţinătoare epar- 50.000 (Broşura: "Les Minorites V~st a ţ.ăr~I,. au fost ~I ele extrase 1920 şi 1930) ni-ar reda o situa- tndură şi pe mai departe sufe

~l unite a Oradiei Mari, 15 la ethniques en Hongrie et en Tche- dm ,statJshcll~ ~aghlare sa,~ şe- ţie fidelă şi dacă Ungaria s'ar fi rintele unei tragedii, începută din 
măr, avem conform şematismu- coslovaquie", Prague, la pag, 52, matJsmele ammhtel?r eparhll, , . . d veacuri îndepărtate: o massă corn. 
I ~parhiei din 1909, 17,588 cre~ arată că după statisticile oficiale La aceste dat~ msă, nu s a Iăs~t ,de acerba pohh~ A e ma-
~CIOŞi. Astfel, avem astăzi in maghiare, în Ungaria, se află, ~d~ugat spor~l f~resc al P?puJa- ghlanzare a trecutuluI, m care pactă de peste 60.000 Români, 
19aria, In parohiile organizate 49.990 Români). Cu atât mai vâr. ţlel româneyti dm Ungana ~ d.~ mai perzistă şi astăzi, natural că a rămas ruptă dela ţara mamă 
I caracter românesc, cel puţin tos putem accepta această cifră, după răzb.OI, c~ toate că ~omanl1 am constata existenţa unui număr şi osândită să supoarte înainte 
1,923 Români adică in cifră ro- cu cât statisticile eparhiilor noas- erau conSiderati ca una dm cele It' d· 'tăţ' umilirile de veacuri din partea ' . IT ţ' rtăţ' . , mu mal mare e mmon I ro-
Mă 40.000. La aceştia se adau- tre sunt toate vechi şi se baz~az~ 1 mal pro 1 lce ~a lo~a 1 1 mmon- A , • ă ă DU.. unui neam, al cărui loc n'ar tre-
i aproximativ 6000 Români I pe datele de dinaintea răzbOiulUI tare ale acestei tăn. . maneşh m aceast far. ar n 
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Săpfămâna. sfântului POVESTE 
cu reforma agrară a 
generalului Gombos 

IREDEHTIST ftl Ut~GDRIEI 
(Continuare diJl pagilza lII·a) f lui Nagy student Academiei pro-

vii către spirite, către morti, dt- ; testante şi Asoci:lţia generală a 
tre moaşte sau obiecte este ido- I studenţilor protestanţi, spunând 
lafl'ie, şi ca atare se opune tron, că "nu vor recllnoaşt;~ niciodată , 

pr 

tai legii dumnezeeşti şi uneia ca piatră de Încercare a adţ!vă- : - Alte allzănunte În legătură Cil noua lege fnaghia, I [ 

dintre principalele dogme creş- raIului protestantism rugăciunea ~ a jidei-conlisurilor şi cu legea colonizărilor - 'ei 
tine", Proclamatia presbiteriului către Sfântă Dreaptă". (Vezi toate 1 
spune apoi, că "sentimentul na.. cele de mai sus În "Budapesti i l1m arătat În numărul trecut gătură cu proieclul de lege a I pământurile ce le au aproc ~ 
ţional şi iubirea de patrie sunt Hirlap", 25 Il 1933)., I că dupăce-a ţinut o săptămână: fidei-comisurilor: '1 pe degeaba dela debitori, şi' :gl 
calităţi cu mult mai ideale ale Pl' 1 ! de zile consilii ministeriale la l Se vor putea răscumpăra pen- care erau tare doritoare· le 
sufletului, decât să poată fi în- rfcI«;su unUl preo i umbra codrilor cu bandiţi din j tru colonizări, în. primul rând, scape printr'un târg ca am~ iea 
josite printr'o concordare a lor I ca o le i Bakony, guvernul unguresc a 1 pământurile băncilor, o parte apoi, că in locurile unde i rea 
cu adorarea unor obiecte". "Noi Ca urmare, preotul catolic An- : venit în faţa ţării cu o mare; dintre pămân(urile ajunse la trebtli f(rcute colonizări din ~ rea 
- încheie proclamatia - nu ve- ton PezenhoHer a scris în contra I senzaţie: cu un proiect de lege 1 stat pentru datorii, şi pământu. kres naţional, vor putea r li 
dem consacrarea sentimentului protestanţilor un articol, numin-! pentru reformarea fidcÎ-comisu- I riie celor cari nu locuiesc în obiect de târguială şi moşii:e( ă ~ 
patriotismului in moaştele cari şi du-i ,.păgâni". A fost dat şi el \ rilor (a moşiilor nemeşeşti ce 1 Ungaria. Se vor putea apoi lua nu au într'un singur hotar JI le( 

dealtfel sunt de o credibilitate În judecată, dar a fost achitat. I nu se pot vinde sau împărţi de- I În consideraţie părţi din moşiile de iugăre; ol~ 
nesigură (vrea adecă să spană (Cf. "Budapestei Hirlap" 21. r. i cât prin lege specială', şi cu un ! cari ocupă într'un singur hotar şi, în sfârşit, că se vor f Un~ 
că na-s aulenliee - n. tr,), 1934). , proiect de lege a colonizărilor. I o 'ntindere mai mare de trei mii de-acam 'nainfe în VngQ lin1 

ci în păstrarea comună, cu pie. Alt preot protes- j Ziarele de opoziţie n'au fost! de iugăre, iar "dtlCă sporirea împăr,iri de moşii în U ţ 
tate şi recunoştinţă, a memorÎti lant condamnat ! de loc lncântate de amănunte- unei comune e de absolută ne- membri familiilor nemeşe pin 
jertfelor şi gIoriei figurilor mari, , , ,! le comunicate de Gamba:) ale cesitate obştească", se pot avea pentruca să na se mai po e 
ale istoriei noastre," Lut Pezenhoffer ŞI Judecătonlor ! legii fidei-comisurilor în schimb 'n vedere şi părţi din moşiile zice că raiul hot'isf • r 'al 

Tot atunci s'a Întrunit con5i- lui Nagy li-a, ră5p~ns preot~l! - şi-i t1atur(j1 - pr~sa guver- cari n'au într'un singur loc 3000 celor mai mari latifundii, orI 
Jiu! eporhiei l'efOl'mate a Bu- Ştefan Szab~ dm ,MIşcol*,. pn~ I nului a prezentat proiectul de de iugăre, dar au mai mult ca De-o camdată s'a văzut. 
dapestei, şi a adus hofărÎrea ,,~efo,rmatusi Egrb~z Erteslt6" ~I , lege drept reformă agrară, şi atâta În mai multe hotare. mai această urmare a COn1'a[ă 
aceasfa.. pnntr o broşură m~ltul~tă .. 15101'la I încă socială, iar presa ungu- Dispoziţiile acestea - cari nu cării proiedului de lege: la! 

,.Declarăm că: auenful'oasă a Sfmtel Drepte", rească dela noi a mers şi mai !>e ştie cum se vor mai în- nemeşii au început să duc s~ 
uConform celor zece porunci Szabo .pro~:st~ c~ s'a p~tut pro- departe, şi a falsificat - ca schimba până vor deveni lege viitoarea lege făcând transc~ hE 

ale lui Dumnezeu işi sensului in- nunţa ]l~shţta mtr o ~heShUfi(~ care "Erdelyi HirlapY - cifrele, pen-I- nu inseamnă că se poate de moşii pe membrii famîlk or 
tregii SCJipturi şi al credinţei se- e ,n~ma~ de cornpetmţ~ unel co- truca să se creadă că de·acum atinge cineva de moşiile amin- că au început să se 'ntoarc~ şi 
culare, adorarea, cinstirea re Ii- mlSll ml~!e de .. savanti, deoar:c~ s'a isprăvit cu latifundiile. II tite (afarl de ale 'absenteiştilor), ţară absenteiştii. lnceputul . mi 
gioasă. implorarea oricăror: obi- nu eA s.gar. ca dreapta %.sa In realitate proiectul de lege ci numai că pot fi obiect de făcut prinţul filip IOlua e E 
ecte fără vieaţă şi deci şi u aşa- a sf?n ... 'al~r Ştefan est~ u~- Q fidei-comisurilor nu numai că I transacţie. In realitate înseamnă: Saxa-Koburg, care are în T ici 
zise. Drepte Sfinle (a lui Şte- fenhea, Ş' deoarece fsforf~: nu se pe Cite numi reformă agrară, că se dă putinţă băncilor să-şi I 45.110 iugăre, şi era în ac: 
fan l,ul - n. tr.), o recunoaş:em e~noaşfe mul'~ excrochern I ci etocmai o piedecă în calea I vândă scump ţăranilor, prin I timp cetăţean unguresc şi r. 

şi noi, dimpreună cu toţi ceş- facut~ ca. aşansele moaşte. I unei astfel de reforme. mijlocirea şi garanţia statului, 1 ţesc, locuind însă În Germe 
Unii ce stau pe baza evangheliei, ReVista ŞI broşura au fost con· A A ~ '·1 l 

fiscate, iar autorul dat in' j'ude-,: '1 Pana acuma }noşl1.e ?ceste? n
OSI

' ca pe o idolatrie, şi ne .,001 t d ă ţ r 
cata tribunalului din Dobriţin, j ce, nu se p. o, vm e ŞI Hnp r. 1, I d 

'er; de-a,a ceva în to'deauna I d t ă d 1 d ncor are În relatiile diiii 
Turcia şi Bulgaria 

care I.a condamnat pe Szabo la o CI se Q ml.n,ls reaz, , . e unu _m- . 
pentru mânluirea sufletelor t b f I ~ 

lună inchisoare, suspendându-t' re mem rtl ami IeI care Im-
noaslre. Nişte moaşte declarat rt ' °t'l t " 

Pedeapsa pe trei ani de probă. pa e apOI vem un e, pu eau sa 
rom.-catoliceJ chiar dacă altmin- f' . At d 'D ~ 

(Cf. "Pesti Hirlap", 24 1 1934). le orlca e man. upa pro-
teri sunt o amintire istorică cin- iectul de-acum nu vor putea fi 
stită, nouă reformaţilor nu ne ' 'd t . ., d . ~ risî mm man erei mn e wgare Agenţia Radio-Central anunţă iului dintre Italia şi Ahisinia ! 
poate fi niciodată simbolul na~iunii A· 1 d t 1 ( E d '1 'H' 1 " u U 

t VIZ ~co ar ca as ra e .. r e yt tr ap spu- din Sofia următoarele: i să pornească un atac impt:, d 
sau statului maghiar". y nea 300 de iugăre !), dar restul Cercurile politice din Sofia i Bulgariei. Supozitia aceasta ~ 

Proclamatia protestează in in- Oimnaziul mixt de stat din I nu va ajunge la sărăcime sau la sunt foarte ingrijorate de incor-I cu totul neîntemeiată, ea . ~r~ 
încheiere in contra cuvintelor ce Jimbolea face inscrieri până în alţii, ci se va înscrie pe numele d1:lrea mereu crescândă a relaţii- însă gradul la care a ajunsîn nI-< 
le-a rostit la judecată procurorul~ ziua de 15 Septemvrie, având 10- celorlalţi membri sau rude din lor turco-bulgare. Presa turcea- darea şi neliniştea în Bulgari' mi 
socotindu-i-le propagandă pentru curi vacante pentru clasele I-a şi familie, până la 3000 de iugăre scă, în frunte cu cea absolut ofi- După cum se ştie, de!e~ ~cr 
legea catolică. a Il-a, de fiecare, In plus: Se hofăreşte , doasă, cum e "La Republique", bulgară la Liga naţiunilor va Zlarl 

La fel - şi tot atunci - au In clasa 1 se primesc elevi şi prin noua lege că pot să-şi de-I duce de câteva săptămâni o cam.. condusă de ministrul de ex! 29 
Protestat în contra condamnării ele fără e am d d 'f . lţ" . f·d' . Qnl ve, x en e a mI ere. clare Şi a Il moşia l el-comIS, . panie foarte violentă împotriva 1 Kiosseivanof, şi se crede că 

bui să fie în centrul Europei". efc. 
Acelaşi număr de 50.000 Ro

mâni, din Ungaria, îl constată şi 
1. Georgescu (in broşura: "Româ
nii din Ungaria", pag, 20), care 
spune: "limba noastră abia dacă 
<> mai vorbesc 50.0001 dar ei au 
încă vie conştiinţa naţională sau 
cel puţin conştiinţa particularis
mului lor confesional "greco-ca
tolic", sau "gr.-ort.", atât de de
osebit de acel al conlocuitorilor 
maghiari, calvinişti sau reformati". 
Despre Român i maghiarizaţi, ace· 
laşi autor, ne spune: "Pe Întin
derea fie pământ schitată în «;ele 
de mai înainte, locuiesc 250 mii I 
de Români, adică atâţia câti avem 
in unul dintre cele mai bine po
pulate judeţe ale tării. Adevărat 
că cei mai mulţi nu ştiu româ
neşte ll , etc, _ 

In datele noastre statistice, natu
ral, că n'am enumerat decât pe cei 
50,000-60,000 cari "mai au con
ştiinţa vie că sunt Români şi mai 
vorbesc limba românească", con-

. siderând pe cei mulţi - maghia
rizaţi - ca definitiv pierduti in 
sânu] maghiarismului. 

{5fâl'şit} 

Taxa şcolară este de 1600 Lei. I ad.e~ă ~eînstrăina ~iJ ă, aşa că ~e 1 Bulgariei, invinuind-o că ar avea l' profita de ocazia că se va in' em 
plătibilă in rate. 1 aCI namte vor fi scoase dtn mtenţii agresive faţă de Turcia. ]a Geneva cu Rusdi Arras, alu 

La gimnaziul mixt de stat din cir~ulatie şi ~oşii1: nemeşeşti Cercurile bulgare susţin că Tur- I a d.i~.c~ta ~ cu acesta in .scopu: in 
Jimbolea, pe lângă programa obli- : can puteau sa se lmparte! sau eia face o puternică propagandă a n::ilpl tncordarea dmtre edc 
gatoare, se propune ca materie 1 ă s aAndă două state ei ' I s e v . naţionalistă în rândurile popula- . . . 
facultativă şi limba germană. La amăn~ntele. acestea ad~u- tiei turceşti din Bulgaria, care nu- Este de altminteri de re: fo: 

Şcoala se îngrijeşte de plasarea găm dupa .. U) Magyarsag II mără vreo şapte sute mii de su- faptul că Turcia este sinf ur 
elevilor Ia gazde În condiţiuni d' 17 'J=t t ~f l vecin al Bulgariei cu care aCt re 

In , 11UgUS. urma ,oare e ~re- flete, ca să convingă pe turcii din a încheiat un tratat de neagr . 
foarte avantagioase. vederI ale prolectulm colomză- Bulgaria să emigreze în Turcia. une. do} 

Direcţiunea rilor, care se chiamă că e 'n le- Produce deosebită îngrijorare că 
--._"''''-''''''-...... ~ .. - ... ,._ ......... -~ în Bulgaria concentrarea din ce B Obi' t ii ! 

în ce mai puternică de trupe 1 logra să·~ 
PENTRU COPIII DV. turceşti, la graniţa turco-bulgară . să ~ 

I · b bl· Generalul pensIonat 1 1 C ce e mal une pu lcaţiuni sunt: din Tracia. Această concentrare Bânlaky de Doberdo (sic!! e, 
este fnsoţită, după cum se sus- scos de sub tipar al 9-1ea euşl 
ţine, de numeroase lucrări de în- lum al jstoriei sale maglt ro 
tărire a graniţei. militare. Volumul apăru! ,~ 

care apare regulat in culori 
in fiecare Miercuri 
• 

ŞI 

CERCETASI 
~~ 

avenh~.ri extraordilt'are, 

CEI \-,TREI 
puhlicaţie de 

apare in fiecare Sâmbătă 

In finet cercurile politice din 
Bulgaria sunt deosebit de îngri
jorate şi de faptul că armata 
turcă face mari manevre la gra
niţă, emitându-se părerea că aceste 
manevre s'ar face În vederea 
unui apropiat conflict cu Bulgaria. 

Toate aceste împrejurări fac să 
se exprime la Sofia temerea că 
Turcia ar voi să speculeze situ
aţia create în Europa în cursul 
unei eventuale isbucniri a războ-

lele trecute tratează de~ _, 
fapfele de arme din anii r 'oU' 
- 1437 (de sub regii j\-1;' I 

Carol cel Mic şi Sigism~' ~rat 
Unele dintre capitole priI' a , 
luptele purtate de unguri să 
românii. lin . . 

Canibalul Urmănczy a,~i:Je ~ 
Beat in "Pesti Hirlap" dli: rei 
VIII un articol inchinat ta;; e d 
rilor de tigani ungureşti. f~ m ce 
amintire despre taraful'on~ 
Mişca Hamza din Oradea· Ji, 
tebelică. p, 



Alfe ş'i,.~ ,deIOl: Pregătirile aviatiei 
ORTODOCŞllliiNiiNGA'RiA! maghiare' 

I I 

\ - Un nou excroc la orizont: Kalugyer Elemer. Procesul 1 P , d I t' .. cerile sportive internafionale 
• • , t e alero romu .. spor IV - t 

I de evacuare al eretIculul Nemefh i adecă al tineretului obligat ce au fost la Budapesta acum 
I ~ " . , , " , ! prin legea lui Haller să facă două săptămâni. un a~ticol 
i Precum am aratat in numa-\ stau sub IUrIsdlctl8 lui, CI se "Keleti Ujsăg" ne destămue că I sport militar _ din apropie-' despre "sportul universitar". 
'ruj nostru frecu!, g_u~ernul ,un- . pun, sub autoritatea ministe- cei dela Budapesta au aflat în j rea oraşului Gyongvos, a fost" Laudă isprăvile sportive ale 
Wesc a cerut Jaraşl palrlar- t rulUi de culte. , sfârşit despre trecutul acesta glo- in luna aceasta o întrecere: tineretului maghiar. dar i-ar 
vei din Constantinopol să I Afl~m ,despr,e Isprava ac~a- I rios al excrocului, dar nu spune aviafică de 16 zile. Ia care au ; plăcea şi mai mult dacă fine
Iprobe ca să, se j~fiinţeze In! sta dIntr o s~rIsoare, deschIsă ! nimic de~pre, ,urmările ace~tei luat parte aproape o sută de ! retul unguresc sportiv s'ar 
~ngllria o eplscople ortodoxă 1 a~~esa~ă epIscopulUI" Zubko- descoperiri, NICI nu poate să aibă: aviatori din societăţile .. Move" ! dedica aviatiei. "Scopul acesta 
haghiară (a,semenea ce~el u- VICI prm IIMagya~sag del~ 11 deocamdată vreo urmare, d,upăce ; (cea amestecată în atenta- i - spune Herczeg - nu 
mIe dela Hajdudorog), ŞI ş~n- Augus!. a nouluI ?reşe~mte guvernului unguresc tocmai acu- : tul dela Marsilia,) MAV (căile I poate fi fireşte atins prin 
ijează patriarhia .cu am:nm- (m~ghla:on) ~l comitetuluI p~- ma-i trebuesc mai muit ca ori- ; ferate) şi Beszkart (tramvaiele I slaba sprijinire de cătră ofi
Irea că dacă J:,U-l aproba c~- rorylal din Szoreg, Velyko MI- când asemenea unelte, ca să şa~- : din Budapesta), cu 16 avioane I cialitate a zborurilor amatori
erea, orfodocşl1 din Ungaria Iletlln'd ,~ tajeze patriarhia Constatinopolulul. : şi planoare Tabăra _ cum a II lor ci numai printr'o iniţiativă 

l 1 ' o of_re enta nu e însă multumita j' • , , d . 
01 frece a sc ~Isma m ni" cu cât s'a făcut la Szoreg. ! i fost numită _ a stat sub co- I curajoasă ŞI e mari propor-
8ă a excrocu~ul Neme~h sau I In .Magyarsâg- de a doua i Procesul lui Nemeth ~ manda locot.-colonelului avi- ! tii, Ce inţelegem prin iniţiativă 
'legea maglllară catolică sau I ! " c 'a ă 'de ropor!'I'1 mari'? 
, _ < • zi, din 18 August, se publică I Odată cu demersul ce l-a făcut: ator Ma[ei Bernard, Două săp· urajo ~ ~I P, " 
ro(es!(I~ltă. 1 VI' '1' o scrisoare a unuia Gruifs Jâ- ! iu luna trecută la patriarhia din: fămâni a făcut zboruri de ins- De-o pilda, să fIe obligatI 
IU !tirI e pen ru prega Irea :. d' t t d' i ne , , , nos, ungur ortodox· în care C t tinopol ca să i admită să . tructie, iar în ultimele două acela In re s u enţl pe car 
11:' ţe 'i eplscoplel ortodoxe" • ons an 1 " l' t'l ' 
ull

n ari • se felicilă de-o parte cei din - f" ţ e o eparhie ortodoxă ma- : zile (18 -19 VIIl) zboruri de- exammarea specia IŞ I or l-ar 
I Iru cazul celalalt: al In lin ez !,. I ă' f .. t· ă-' bt' ă d' -u pen d '} % b Szoreg penfru ruperea de ghiară guvernul unguresc a dat: monsfratIve pentru public. cu g SI po fiVI 1. S ŞI o m IP 
~pingeri~ o~t? ~c:, 0~1 In ra- episcopul sârbesc. dar li se ! eretic~lui Nemeth poruncă să eva- : serbări populare. Tabăra a I loma. de piJoti. (Adecă recru
le, ereh~u li! '1 me 1 sa~ dă peste nas că n'au mers 1 cueze până la 3L Iulie casa paro- ' făcut cu acest prilej pregătiri tare In lege I ~ n. Ir) Nu ' e 
ITaie biserICI or ~ng~re~ 1 până la capăt: adecă nu s'au hială pentruca patriarhia să creadă: pentru olimpiada avioanelor aceasta un mal mare amestec 
~orfodoxe, se con mu e proclamat parohie maghiară. că oficialitatea ungurească nu mai : fără motor. (Cf .• Uj Magyar- în viea~a part!cula~~, decât 
II. ..Aşa se vede - spune "un- 1 are nimic cu "episcopul-mitropo· : sâg" din 18 August.) cum e m~tructla ~11Ihtară ge-
l!ală ultimul caz: gurul ortodox" Gruits -- că "1' !it" trecut la erezia monofisită. ( La ştirea de mai sus nerală ,obhgatoare. 
!Maghiaronii din comuna sâr; f f" dIS - f' ă I ' l' lJ' M Slei ", rallt e a zoreg nu Ş IU C I Aceeiaş poruncă i,a dat-o lui' a Zlaru UI" / agyar-
iască Szoreg din apropierea acolo unde s'au înfiintat pa-l Nemeth parohiaincăde astă iarnă, 1 sdg l

• vom adăuga că 
rgltedinului au fost puşi să r~hii !naghiare, e vieaţă reli- 1 dar excrocul a continuat să stea i serbarile populare din 
~oneze comitetul parohial, gloasa ÎI~f1oritoare"·v , I în casa parohială şi să facă acolo: cele doua zile din ,ar/fii 
:rşi aleagă o conducere din- Do~ada - adăugam n~I - slujbe, în vreme ce biserica stă i ale campa!T}entulll..l, (l au 
I maghiarizati şi să comu- cea ~m, S~.nteş, unde ,au aJuns închisă, sigilată pentnlca să nu 1 fost tocma.,t .. serbar~, Au 
te episcopului sârbesc Zub- credmClOşll să se ngroape între în ea excrocul. Acum s'a i fost exercI!ll de aparare 
~ici dela Buda că nu mai fără po ă 't' , . v j. t 

p . dat porunca de evacuare Jin 10- i an lalerzana, (ţCl!, e cu 

Alt escroc răspopit 
eul cel mai înalt dar excrocul 1 concursul pomplerzlor a
tot nu pleacă. In' loc să se fi 1 dunali cu acest prilei în 
trimes poliţia sa-1 asvârle pe fe- I can.ftTeS generatIa Oyon-

Posibilităţile de pescuire 'n apă capitala maghiară au început să reastră afară, i st"a intentat pro i gvas. 
rbure ce le-a prilejuit excrocilor se întrebe cine-i apostolul acesta, ces de evacuare, iar la desbate- "\' • 
btoarea autorităţilor maghiare şi au aflat că-i dela origine unit, riie ce au avut loc Marţi laJu-, In acelaşi timp cu demon
~ă unelte cu cari să maghia- că a trecut la. ortodocşi şi a fost decătora de ocol din Senteş _ i sfraţiile aviatice dela Gyon
~le biserica ortodoxă, - a atras sfinţit preot pentru părţile sătmă. dupăcum anunţă ,.Bud, Birlap"1 ! gYAOS. s'a o,rg~~izal o săptă
re raiul hortist pe un preot rene, şi că n'a trebuit să plece din 28 August _ s'a amânat 1 mană a aViatieI la Esztergom, 
erisit Călugăru, din părţile Săt- în, Un({ari~ pentrucă ar fi, fost sentinţa, fără termen, până se va 1 pe 9Ţan!fa c~ho~lova:ă, "Buda
mlui despre ale cărui incer-" pngomt, dm cau~a "drag~st~,i sale prezenta ordl'nul de evacuare al I pes,h ~-hr~ap dm 2J AU,~ust , ' .. , : de patrIa maghiară", CI fIIndcă _ _ 
1 de a atrage pe ortodocşll dm: ' , t d ă J d t f ă mini~terului şi ordinul prin care l scrie m mtroducerea dăru de .. ,. ' episcopIa or o ox -a a a ar I ă 
garia in meJlle maghlansmu-' , , , patriarhul din Constantinopol l-a j seam a, să~tămânii aviatice 
, f t d t ă 'd: dm cmul preoţesc deoarece şI-a I dela Stn -f 1 

,m-a os, :- s aUZim e; călcat votul şi s'a 'nsurat dupăce dat pe Nemeih afară din rândul j , ,gomu urm~ ~a~e e: 
I multe on pană acuma. I fusese sfinţit. preotimii ortodoxe, ! .. Achvltafea ASOCIatIeI aVla-
:xcrocului acestuia i se închină 1 _~~ ___ •• 5.e i _ ....... _ ...... ~ ...... ___ I ti ce, spO,rtive a studen!ilo,r dela 
ziarul clujean Keleti Ujsăg" i 1 pohtehmcă nu se margmeşfe 
29 August o interesantă co- ! p .. · r· ~n 1 n,uma~ la fa~ricar~a ~e avioane 
pondenţă budapestană, din care 1 Omplerll ungu 1 1 1 ş~ I~ mstr""lrea piloţIlor, As~-
nem următoarele: I •• • clafla desfaşoară o operă serl-

(alugyer Elemer - cum îşi I slUjba lredentel o~s~ ~ent:u po~ulariz.area avi: 
.' U' 'd t drept t atlel 111 cat mal largi stratUrI , In ngana - s a al' 
red . f I da" populare. Ia parte la fiecare 
• ,onelan d ŞI mta,r Ir a h' ră- (Continuare dinpag.lI!-a) nu mai poate fi lăsată să dăi- eveniment aviatic serios, ba 
~el sa e e pa na mag Iar , , , 
I f t d . "f d ele procent (6 sau 10) a sociefă- nue, E timpul ca publicul ro- de cele mal multe orI ea le 
tUrO~ngu;;;ti~n:l ;ar: ~;su- ţHor de asigurare, in folosul mânesc să arate alt interes iniţiază. Organizează in fiecare 
ire, A colindat toate parohiile fondului pompieresc. decât cel de până astăzi pom- an mai multe zile ale aviaţiei, 

• pieritului, şi mai cu seamă e demonstratii. concursuri, cari 
xloxe din Ungaria, şi sub pre- Punerea aceasta a pom- timpul ca guvernantii să vină sunt dovadă că asociatia este 
I că vrea să le scape de ex· pierilor unguri în slujba ire- cu o reorganizare după toate un stâlp serios al aviaţiei ma
~ii de felul lui Nemeth, 8_ cău- dentei şi legăturile iredentiste cerinţele, în primul rând na- ghiare," 
să-şi tragă spuza la oala sa, mentionate mai sus ale ser- tionale, a acestei tagme. E vorba, dupăcum s'a putut 
să se facă şef al bisericii or- viciilor pompiereşti din Unga- Dacă guvernul nu va veni intelege. de o asociatie creată 
DXe maghiare independente. ria cu "camarazii" lor din sta- grabnic cu o lege de reorga- in baza legii lui Haller, cea 
"euşindu-i in să incercercarea tele succesoare, ar trebui să nizare, parlamentarii din tinu- cu obligativitatea participării 
~rohii, s'a stabilit la Buda- deie tn sfârşit de gândit şi turile depe graniţă au datoria tineretului la instructia militară, 
ta) şi .a reuşit - spune "K. conducătorilor noştri. să o aducă din inifiativă pro- In baza ace slei legi studentii 
- să intre cu peroraţiile sale La noi _ e cât se poate de prie. fac milifărie de specialitate. şi 
notice şi cu apucăturile-i isteţe regretabil şi de condamnabil anume: cei dela chimie luc-
gratia ungurilor ortodocşi de _ nu se dă pompierifului rează la gaze, iar cei dela po-
Iă credinţă, ba a putut să-i nicio atenţie. şi astfel organt- Un medic din Lipsca a in- litehnică şi dela alte şcoli 
i să-i pună la dispoziţie un zatiile minoritare de pompieri ventat un aparat electric de tehnice superioare fabrică 
l! în Budapesta, unde făcea voluntari pot să-şi facă men- întinerire pe Seama femeilor, avioane şi se instruesc la pi· 
Ioe ca prim şi singur şef al drele in cea mai dragă voie, constând dintr'o lampă electrică lotare. 
i religii, al bisericii neatârnă- neconfrolate de nimeni, ne- care emană o lumină roşie ex
re de nimeni şi de nimic". constrânse la nicio români- trem de puternică, însă fără in
~ cele din urmă -- spune co- zare. fluenţă asupra pieii ci numai 
~ndenta budapestană a OficiO-\ Situaţia aceasta, alarma,ntă asupra fibrelor nervoase, a va
UI partidului maghiar - cei din maiJcu seamă aici la graniţă, selor de sânge şi a hormonilor. 

• 
Preşedintele .Ligii Revizio

niste. Herczeg Ferencz. a 
publicat in "Pesti Hirlap" din 
18 August, în legătură cu intre-

* 
Primăria Budapestei face un 

non aieroport în hotarul Buda
ors. şi a expropiat in acest 
scop 140 de iugăre arabile 
dela 120 de locuitori din acea 
comună. (Cf ... Magyarsag· 17 
VlIl.) 

o asociatia santa-
I , 

jîstă a "ma'firilor" 
iredentei 

La 17 August a luat fiinţă 
la Budapesta o asociaţie a zi
ariştilor maghiari • expulzati 
şi prigoniţi- din statele suc
cesoare. Asociatia - precum 
arată .. Budapesti Hirlap" din 
/18 August _. porneşte la drum 
in primul rând cu scopuri 
economice. 
Adecă le trebue "marUrilor" 

răsplata "marfirajului". 
Că a trebuit să ia fiinţă. cu 

asemenea scop. această aso .. 
ciaţie de "martiri", e semn că 
la Budapesta li-i judecat mar
tirajul la adevărata valoare. 
Când e dat afară dintr'o tară 
succesoare sau când pleacă 

de bunăvoie un ziarist maghiar. 
intotdeauna presa din Buda
pesta il face martir şi tipă 
săptămâni In şir in contra pri
goanei antiungureşti. Dupăce 
apoi scopul de a se face pe 
chestia asta agitatie a fost 
atins, falşii martiri cad in ui
tare, Ungaria nu-i mai răsplă
teşte. fiindcA nici n'are de ce. 
A trebuit deci să-i vedem că 

se asociază cu scop econo
mic (sic 1). pentruca să şan
tajeze autoritătile ungureşti. 

ACHIT4TI-VĂ 
A.BONAMENTUL LA 
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Din IUJne • 
SI , din ţară 

La Londra s'a desco- A murit in Un garia fosful inire ei agenţi comunişti, cari 1 furci de tors, farfurii, unelte cas- i grăsime depe pleoape. mai Ilt! 
perit o placă de ~ramo- prefect de Arad şi latifundiar făceau sub masca stilismului pro- nice, cercei ,etc, ca al europenilor, care pricinueş: 
fon, singura până aztăzi > dela Şumand 'Petru Urban, pagandă dăunătoare ţării. Capul * oblicitatea ochilor mongolici. 
care conserva vocea tos~ 1 cumnat al regentului Horthy. acestei acţiuni dăunăloare era La l1sociaţia chimiştilor ,.,. , 
iei regine Victoria. Placa! .Budapesti Hirlap" din 18 Au- preotul rusificant ClimGvici, fost americani S'(I făcut deunăzi, Om inchisoarea dm Cantc' 
e un mesai de sa lutări ! gust relevă ca unul dintre pe vremuri crâşmar, sfinţit popă o comunicare senzaţională. I ~jty (statul Colorado di~ Ar;, 
adresat de regina eng- i principalele lui merite pentru de. mitrop~litu~ rus refu,giat Se- Vestitul I/distrugător de a- nea) s'au eliberat de curand ~, 
leză neg usu/ui ab isinian, 1 unguri, că a dat ungurilor din rafm. ~ăzand .In c.ele ?I,n. urmă torni" Erncsf Lawrence, după criminali cari erau condamna~ : 
şi a fost găsită într}o I regiunea Aradului un liceu, c,ă a,~tlu~ea ,tu,l ChmoV1CI. la. pro- ; acum vesteşte "Daily Ex- temniţă pe vieaţă, l-au eli' cea 
magazie a Soc' Edison. liceul de azi al comunitătii porţll pnm~Jdl?a~e: aut~ntătlle au ; press jl

1 
a anunţat că a izbutit pentrucă s'au învoit să serve11 le 

• i romano~catolice arădane, înfi- luat măSUri, trmllţand In sat o j să fabrice radiu din sare de ca .,iepuri de experimentare",' z.c 
I d l 1 t ă a e de' da m' Coman j 'd . d' incercarea unui ser În contra aha La congresul international l Intat upă unire. sprava a rup ~ r .lan; 1. • -! bucătăne, in fosfor ŞI In 

al bio]ogilor, ţinut zilele trecute I care se referă semioficiosul dantui ]anda,rmll,or n a. a~ut msă I alte câtt va elemente ieftine, berculozei. Au fost vaccinaţi ri 
la Moscova, sta comunicat de 1 guvernului maghiar e finanta- tactu,l cuvemt, ŞI a fnmlS forţa şi că va incepe în curând noul ser şi expuşi apoi VIe' d 
medicul Brusovenko o expe- II rea de căfră răposatul de 8- p~bl~că.,să dea ~uzna pes:e cre- I fabricarea pentru comerţ a mai indelungată infectării. Ex ul 
rienţă nostimă în legătură cu cum şi de cătră alti nemeşi dmClOşll ~dunaţl ?oapt~ea.m nu~ I radiu lui artificial, care va fi ri~nt~ a. re~şit pe deplin~ cei'· ~a' 
inima. :Profesorul rus a de-tI din !udet. a conspiratiei .anti~ măr ~e c~t~va .ze~1 de InŞI, aca,să ! şi mai ieftin şi mai radio- ~nmmah . şI-au ~ăpătat hberla: "i r 
monslrat că dacă din cauza romaneşh ce a fost la hCi!ul la Chmovlcl. S a IScat o ncăle- j activ decât cel natural. . Iar omemmea s a ales cu un " 

d d· rare, s'au tras focuri. au murit 1 * 1 dicament nou în contra tuber :CS, pierderii prea mari de sânge I roman o-catolic e aici, In ,.' .• " . , ! I , re, 
inima ajunge să nu mai lunc. pricina căreia liceu! ~i-a pIer· câţiva inŞI" alţu s a~ rămt,. Jar Î Un gaizir din capitala Islandei, Il~zel. Serul ac~sta nou, descv a 
tioneze, poate fi readusă la I dut dreptul de publICItate. , pr,eotul agltat?r a dIspărut. ŞI. s~ i botezat Rejkia Kilde, încetase de I nt, de un medl~ n:cunoscut, j' a 
vieaţă prin injectare de sânge. • ! afumă că e 110Ut de credmclOşl i 19 luni să mai azvârlă apă, şi a I aZI mare ~enzatle m lumea rn, ce 
A adus în fata congresului un j Fostul prim-ministru un- ascZ~ns'l • , , 't 1; fost repus în funcţie printr'un i cală amencană • .;. '1ă. 

4' ă" tit t t ~ I B thI lecat Iare e mvmuesc pe mln1S TU' d . 1~ d' '1 ' came c rUla l saua o san· 'gurese e en a p . t I ă ~ I ă fO d t: proce eu noshm, ump an U'I-se 1 Alb 'a recum am afir 
• A' "r ~ ... A r In erne or c In OC S lor ona I ' n am , p 

~~!~'ui\::~ăC:r~~~~~!~1 a ~~~~ aC~:l!~t~~ăa~~ l~ăI;t~;f~ n;ăsufÎ severe in urma celor în-I gura cu săpun, * ' '1 anuntat~ s:a incercat acum d 'n:~ 
sonenko i-~ injectat sânge aceasta a sa s'a scris în ta.m

l
, Pl,~te'ds'a aPbuăcat ~ă ste.a C?; In Austria s'a desfiinţat SăPf tătmdam o ră~tcăo~lă" tI ncderc , cu 

t . 't ' l presa d'n Bud"'pesta ca" sh Işta e vor pnn scnSOfl, la trenuri - afară de cele 1 a os escopen mam e el cu un au omlec or, ŞI -a rea- 1 u , ~ A' 4 l i d . ă f tI' ă "ea 
dus în câteva minute la uieată va trece şi pela Steeno- l 1Odemnandu-I, cu blandeţe la re- , internaţionale _ clasa in- I me, ator,lt a.p u, Ul c unll cu 

S d ă . 1 1 ckerzeel ela retenden-' spectarea legilor. Deocamdată e ! tâia I tre consplraton 5 au apucat , 
e cre e c experiente e sa el' P p ,. I . t· 'tă "t'l ., d 10 

vor fi de foios în cazuri de tul la tron 010 de Habs- in:,ă de constatat că, s a aluns .c~ , • I r:ml ml~lş n,or scnson te a şti 
accidente. burg. Vizita la Oto a fost blandeţea la o potohre a SPlTl-! Rândanicile din Aas'ria.! n~nţare nelscăhte, ~ătute a ea 

• . d 'tT' ce telor. f car' plecau până acum spre 1 şmă. Organele de sIguranţă au ~r 
, ' !lPOl eS!11In 1 a, ceea. 1 * I ările calde fa 'nce u'al lui cetat maşinile de scris ale băn ' : 

EpIscopul ongl!c,!n din lJ~să nu msean:nă~ că n ar, In unele oraşe din Germania 1 f • p • ,lor i au fost astfel desco eri' ree 
Exefer a Introdus In epor· ŞI putea să se ntample. ~, 't b t 't 1 ' 1, Sep'emvr,e, au pleca' "" anul I ,ş , P f a . sa opn a erea VI e or can ~ w ~ 1 ,. . pede S au făcut aşa de 
h ' /.'1 h' r "f W h ' aces'a Inca ~n a.e .ar gro" . la sa I IJrg la SlliJ' a su ... • sunt aduse la oboare, Biciul şi I ~ • • ,,' • ' fă' ~ c~t' . f st 1 pre , I l'h R" f'. 4 A ~, • ! 8ul In pr,ma ,umala'e a la. t ares n, In a n a mal o I 
cerl,lI J e:, ,:',cep!! m~ La Chamby, langă Montreux, a bata CiU fost mlocUltc cu beţI-! Aac;.fas' 1 temniţe şi au trebuit să fie i U . vata, cu lJ(urgh/~ f~lClite m fost dela 8 la 18 August o adu- caşe electrice, cari, puse în le- ~ .... * naţi arestaţii sub pază în loc, 
gl'a~tna p'a.'otu~lJI eplscope~c,. nare a reprezentanţilor din mai 1 gătură cu o lampă de buzunar,; Un comisar de olitie un ur particulare. Revolta a fost \ .fI 

FoOlo ohclOasa a epOl'hlel multe ţări ai asociaţiei protes-/ emană curent ,electric, sub ai, ..' p ~ 9 " tă 4 't d d . 
J' .... r ~ d . , ' 'Vagvolgyl-Woldrann a mregl- ma mam e e a evem P la 

mOllUeoza moooflo spl/nan tante World AIliance. Sectia pen- cărui influenţă nedureroasă vi- l ...' ~ d' ă 
~ .J. I 1. 'h f....r ~ l strat o inVenţIe mteresanta care Ioas, 

ca Uf::la S uJ a sel'lJl a olar~ tru chestiunile minoritare a aso- tele se supun mai bine decât j ~ v' ' • ,e, I 
mome<~. Îşi pol o~linc~ OC~I1 ciaţiei a tinut in zilele de 8-11 , cladi le-ai bate, 1 apa:ă ~e spargat~n v casele de In şcolile din Tokio c~ 
la COpII! ce se joaca pl'm August adunări secrete la cari ~ • ; banlo L.lpeşte p~ dml(lUntrul ca.- I l'I1terzl's acunl 32 de ani mal 

. .... h" f C '. ! selor nişte plăCI cu gaz, can ! : că I 
OJ)ropIe~e, ŞI ~a... lelC l~ ~I delegatul unguresc dr, Boer Elek: Un grădinar austriac 1 ~ , ' i lege întrebuinţarea băţ > 

pot lJenl 'a sl.lijba cu hlc/- t ă . ~ '1 ", A V cand ajunge la ele sfredelul ! . u 
... ,/' A ...' a ceru s se la pan e mmon· de tanga Oraz a avut:· v.' Se vede că sIstemul ac 

c/.eSa na-,mand.u'şJ·O In tImpul t d' t 'b ţ' LO
" N ţ' , I ~ d ..,' electnc al spărgatorulUl, dau '1' clu 

, t, ,1 ,~. L. are In an ula Igll a lUOI- In vara aceasta oua 1 , ' , , pedagogiC n'a dat rezu:' . 
Idurqh/~, de gard l' ă f d t • d ăt ,.. ~ •• • ' drum gazulul şl-I fac pe Vlzlta- , In 

1:' . ' or ŞI, s le ~ e JU ec Oflel In: I 1ll;1l de strugun l!e un l torul nedorit să ameţească sau 1 fimdcă legea 9.c1a ] 90 a 
, . , ternaţlOnale dlll Haga (cf, ' Uj . sIngur butuc de Vle, ceea l ă f v • ~ d I fost acum desfunţată. 

Intr un sat dm comlflltul Magyarsăg" din 18 VJII). I ce Înseamnă vreo două! suga tl,pan '. 1 • n~ 
Sussex din Anglia sta intAm- * I h t l't d ' V' 1 I O altă InVenţie, pentru apă- 1 In llmerica e lucru obi am 
plat în vara aceasta un fel de L . C't.' I bect O llre. e tVlnd' lţ~}; rarea de hoţi a geamantanelor, ' că se aduc medicii la bol dă 

. U I ' dIa poşta dln Itrlst- ~ u lleu Ul sun e cale 1 a fost făcută la Basel de in- I ,,, ul 
mmune. n ocultor e aco o church (Australia) e gre~ I 10 metri lungime. i . '_ ! dela ţară cu aVIOnul. RuşII , 
Bartholomew, avea o fată v d' ,. v v • ~ • I gmerul ti om. E vorba de o SQ ! apucat însă acum să-i bat' Im 
oloagă şi paralitică din năs- va d ~nf] prlc!na cl nu 1: 1 Un doctor american, Amos A. f nerie electrică ~şezată în ,g:a: i americani. In Sovietia s'a ul : 
care. Rosy. din pricina căreia s~ a unctlo..naE/ or spo.. I Squera care a fost timp de 25 I montan, care mdatăce ndlca 1 în slujba medicinei parc' ~ 
toate lucrurile din casă zbu- l:Jre v dj leafa. . g!e~a, t' de ani' medic al vestite; închisori! vr'un străin §eamantanul, sună i adecă se duc medicii la v' ah 

~ t· 1 ţ" . tnsa,J oarte curlOa sa. r'f- S· S· d' N Y k bl' 1, mereu până când nu se decon- i .0 d' I '1' 'b'l P rau In lmpu nop 11 spre mal tetiştii au hotărît adecă I mg- lOg 10 ew- or ,a pu 1-, I va 10 ocun e 10acceSI 1: I 

marea groază a familiei. Fata că nu-şi mai rad barba cat zilele trecute sub titlul ,The \ tează. '\ avionul, şi se scoboară n 
se trezea după aceste feno· ână când o ta nu te I Sing-Sing DoctorU o carte în care ! ' "',. ' avion cu paraşuta. E vor;' 
mene aiurit!. nu putea scoate fmplineşte !er%rea I arată după consfatăriIe sale din- 1 In C~n~da s a I~naugurat 1 bolnavii din munţi, unde ă 
o vorbă şi abia respira. Seu· . ' tr'un sfert de veac, că majorita-I o şcoala ~nteresant~: şcoa1~ ! poate merge repede cu P 
furată apoi, ţipa ca din gură B..l t' H' I d' 17 tea făcătorilor de rele au ochii ambulanta. In loc sa mearga 'II vehicul terestru, iar avio hf~ 

u~apes 1 Ir ap" In I ,.. 1 1 W ( b d IC 
de şarpe. Oloaga a făcut mare ~. t rt lă ă 1 şi dinţii stricaţi. Durerea de dinţi I copm <.1 şcoa a e vor a e nu pot să aterizeze. 

, 4 .! lUgUS C • anun c a con-.. ." d' ţ' t' . 1. , a 
senzaţie m toată regIUnea. I r t dă' ~ B 1 . ŞI de ochi duce pe om la rele. Dm- I COp11 lt1 mu un can ocu- S'a ţ10ut acum de curan; 
S'a adunat in ~asa lui Barfho- I 9]resu .. nţ~'1 ~utn ZI tl~ u1gatna trepensionarii închisorii Sing-Sing f iesc departe de şcoală) vine Moscova un congres al m' b

e
, 

1 1 tIa aSOCIa II or 111 ema IOna e s u- , /. '. . j şcoala la ei Şcolile acestea ...' a 
omew urne p~~ e, urne, care denţeşti creştine s'a hotărît să sufăr de ochi ~52!) o, Iar dmţl bUni; t . d' d v ,lor para~utişh, ŞI s'a hotar ul 

a văzut cu ochu el cum zbu- , ă l B d' t' fă \ n'au avut decat 24 la sută. OOC- \ sun compuse In oua va- j se deschIdă un curs pen , 
rau lucrurile din casă spre Ste, ţin. ti,a x u a~es ~ o COd~tS - torul Squera a constatat că dacă! goane (unul sală de învăţă- 1 să înveţe cdt mai mulţi d .~I 

Ulre 10 mu apOl sa se e 1 eze • ~ t ' It 1 l . ţ- ><l fata bolnavă, Rosy a fost adusă bl' ţ" , ă . fr sunt tratati de boala de ochi sau \ man ŞI a u ocum a pen- scoborîrea din avion cu I 
. It· d' o pu Ica le german ŞI an- ,. l' .. d ' • tru învătător) Şl' stau caAte o a apoI a un sana or, Şl mii" 1 .. d' de dmţl, de Icvenţll eVIn oameni I ' şuta. 1 I 

momentul acela lucrurile din ~e~, Ş;. Sd~ a;s °A C?m~Ie ,m I cum se cade. i săptămână într'un loc, apoi fireşte, noi nu trebue ~ ~ 
casa lui Bartolomew nu s'au e ega 1 I~ omama" n,gana, 1 ... ! se duc în altă parte, ca să văţăm din iniţiativele (ll;e 
mai mişcal. La sanator oloaga c:ehoslo;aCIa, ~u~gana ŞI. Gre- In Polonia, pe malul lacului i revină apoi după un inter- ale străinilor. La noi, precc, lO,r 

a frecut printr'o criză groaz~ cw, v p.e~ ru p~egatJr~a. uneI coo- Biskupin, s'au găsit urmele unui I val oarecare. întâmplat în săptămâna a( ,aH 

nică, 8poi a început să se ~~ran mtre tmeretu mtelectual sat lacustru, făcut pe stâlpi in- 1 * văcarului român Sighet~ ~rg, 
tnsănătoşească şi intr'o bună in aceste state: fipţi în apă. Satul e de vreo i In Japonia s'a inceput la femei Şumand, care a fost răni! ,tt~ 
zi să umble. 25000 de ani, şi ocupă o supra- II' o modă nouă: ca' să-şi transforme , de un minoritar ce fuseg e l' 

• ~ La Albineţ, în Basarabia, s'au lată de 15 mii de metri pătraţi. ochii mongolici in ochi europeni. : anul 1919 in armata bolî~ se 
Vn profesor de'a inslita- 1 ÎRtâmplat in legătură cu calenda- S'au descoperit pân'acum şapte I Moda aceasta a fost inovată de de geaba te duci tu bolr: ~prl 

'ar Smifhonian din Antlia, . rul vechi lucruri dureroase, Cre- străzi, aşezate paralel şi largi de chirurgul Kozu Uchida din To. doctor, citei fiind doct0ru: ac; 
Hobbe, a inven'a' UfI avion dincioşii din partea locului au doi metri şi jumătate până la kio, care a europenizat până noritar şi intelegând că . ro 
eu care face seflza,ie: ao'- fost lăsaţi până acum să ţină ne- trei. Satul era inconjurat cu un acuma peste 30 de mii de japo- să-ţi dea un ajutor ce se, ~ 
onui său zboară, f.ge pe apă stinghetiti sărbătorile după stilul zid gros de pământ bătut, care neze. Operaţia e simplă, jinând îndrepta în contra minori: .. a a 
,i merge pe .ab apă Înfocmai vechi, şi din pricină că n'a exi- l~a apărat până acum de n'a fost abia câteva minute; e vorba nu- bolşevic ce te-a :mpuşc:. ~~ 
ea submarine'e. stat control şi regulă, s'au vânt spălat de valuri. S'au descoperit ~ mai de înlăturarea stratului de inchide uşa 'n nas. 
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acostea . fripourilo! .1 CO~~::f;~1 de 

aşa-zise tazefaresfl !.r~~;~:!a~S:: ~;:cu:~âc~~:~~ 
.!) Csenger, şi are acum urmare 

- Se lac sforţări 'ifaniee ca să se lerieească şi Arad"' cu un la justitie, 
tripou o, gazetarilor minoritari. Se va Închida tripoul gazefaV 

_ Un senator, Pecsy Man6, are 
d" r· · "t d ' 1 rese" In .m'şoara. _ la ferma sa un aur e SOI, a 

care se aduc vacile locuito-

Ceea ce nu creJcarn $ă se în- gazetarilor din Arad", punându'şi cut la tripoul minoritarilor iar rilor din împrejurimi. Şi fiindcă 
,ple la Arad, s'a întâmplat: )a întrarea hotelului Central firma I ceilalţi îşi fac acum o nAsodiaţie taurul îi era căutat, ce s'a gân
~azetarjj maghiari şi-au găsit ItClubul gazetarilor", şi convo- \ a zia~iş~i1or şi pUb,liciştilor din dit senatorul! Să nu·l dea să 
I aliati între gazetarii români, când pe ziua de 3 Sept., _ sub I A~ad ,In ale, căr~1 .statute se gonească decât vacile celor 
'. acest succes fac pre semnăturl'le Z' T'b . K f stipulează că nlmem dIntre mem- ce votează cu partidul său, IIIan pe ,- Ima I or ŞI ocsy Ibri Asociaţiei nu face şi nu poate r de zor ca să-şi deschidă - o adunare generală exfraor- I face parte din niciun fel de Chestia a ajuns în discuţia 

ul pe numele totalităţii zia- dinară în numele aceluiaşi neau- tripou. publică, Şi senatorul s'a expri-
Of de-aici, deşi nu au încă torizat ,.Club al gazetarilor din 1 In .ac,es~~ împrej~ră,ri, c~nd ,din- mat faţă de cineva. că adver
oaşterea justiţieI, şi deşi ga- Arad". Mai urmează numai să se ! tre ~,ar!~hl membrI al Vr unei or- sarul său, care zvoneşte în 

A 'd' A d A d h'dă fă ă t 1 gamzaţll de presă recunoscute contra sa negustorl'a aceasta 
ii romam In ra se Im- esc 1.. ,r aş eptarea re~u- i singurii cari pot face parte după 
;\'esc acestei uzurpări cu toată noa.ştern tribunalulUI sala de JO- I statutele lui Zima din tripoul cu electorală, e calomniator ordi-
'irea şi demnitatea. cun, ! pricina, numai unul a înteles că nar, 
~ arătat foarte amănunţit po- .'" i se poate întovărăşi cu ceata lui Adversarul cu pricina I·a 
~ acestui tripou În două nu- Aceasta-IA povestea. I Z.im.a, şi ,câ~d ,afară de două dat pentru vorba asta rn jude-
e ce i le-am inchinat în luna Faţă d~ mdrăzneaţa provocare 1 Vlc,t,!me n;s!nd,<:altzate toţi gaze- cafă, dar senatul a refuzat ri-
Iii Fiindcă se Încearcă însă a gazetanlor minoritari, gazetarii 1 tam rom~nt d.m Ara~ sunt în 1 dicarea imunităţii parlamen-
~t':afl.rme că e vorba de-o _I'n- români din Arad au reacţionat! contra ~npoulu! acesteI, cete, e t L t· " astfel: leei puţm strant u a vorbi de ro- are. -a provoca apOi pe 
'ndere profesional-culturală" D' t ' ..., t' 1 mânizarea lui, şi a pretinde sub Pecsy la duel. şi fiindcă sena-

ă d In re stngurn CInCI gaze an' t tI' t' ~" , , easc, cu preşe infe 1'0-, , • I ~re ex u unei pre Inse romanlzăn torul a refuzat satisfactIa, mar-
cu conducere pe jumătate car~ fac parte dm vreo orga~l- titlul de Club al gazetarilor din torii conlrari I·au descalificat. 

'rnească, cu persona] româ- ~:ţle I~t pr~~ă ~:C~~lO~ctăp (m~ I Arad, Ca urmare senatorul l-a dat 
cu ziarişti români, vom a- mp or In In tca u rese]! Cetătenii maghiari pe adversar în judecată, pen-

Române din Ardeal şi Bănat, \ dela trlpoul gaze-
Id1n nou, pe scurt, ce trebue care dupăcum se ştie a interzis I tăresc din Timi.. trucă l·a calomniat prin pub-

f
ştie Îndeobşte despre în- I şoara licarea procesului verbal al 

ea aceasta = membrilor săi să facă parte din I Z. 'U., martorilor. . . 
Arad există o organizatie tripourile gazetarilor mir.l.Oritari), 1 A .a," ". Rfversu,t anun,ă 1· Cazul se iudecă]a 9 Sept. 
rească minoritară sucres- trei au înaintat Ia tribunal con- i tn ft-'U' dm 28 ti .. gasi, că ! la Nviregvhâza, 
a secţlei de-aici ~ Sindica- t~staţie ~n co?tra schi~bă,rii abu- ! '0 Îfts,?e.c,ia fă~ .. 'ă d~ 'rimi- ! --_.' --------

Ipresei maghiare, înfiinţată zl~e ~ ht,lulul CerculUI ziariştilor' sul mmlsteru'ul. de m~erfte 1 Rugăm pe onoraţii 
~ul 1927 pentru deschiderea mmontan, al patrulea s'a decla-!'~ C'~b~' aşa~z.s gazetaresc o .... • 

il al d . f ' t' rat solidar cu ei iar al cinci- 1 din T,mişoara, s'a COftsft!taf restanţlen sa nu UIte 
lOC e ]a't a unUl rl.lpou, lea a trecut la Cer~ul ziariştilor I că doi dintre conducătorii! a~şi face datoria fată 
I recunoscu persona Itatea . 't' efubu'ui sun' cetăfeni ma .. 1 , 
, . 'd minOrI an, I \ d G t A t O 

• ~\a numai u,p~ce a, dat I Dintre ziariştii neorganizaţi, ghiar;, şi că Ifnu' dintre-a- e" aze a n li'eVI-
~ ia poru~ca mlnJsterul~l de cari prin urmare nu pot face ceş'ia, ziaristul Kalontay, 1.. zionistă" achi ... 
~e, P:, cel patr~ cetăţem m~- parte din aşa-zisul "Club al zia- I'ace propagandă iredentistă. j tA d .... ' d t 1 
oce II avea pnntre membn, riştilor din Arad" (vezi mai sus f Inspector.d a cer .. t minI_' an U ŞI mo es u 
Imai dupăce s'a angajat for- art. 6 al statutelor), doi ar fi tre- J aleruia' închiderea efubului. I abonament. 
că nu are să tolereze 'n clu
~u jocuri de hazard. La 
: clubul gazetarilor maghiari 
t inchis apoi de autorităţi, 

~ a fost prins in flagrant cu 
i nepermise. 

Când se aduc valahilor invinuiri 
pentru lucruri ce se fac 
la Budapesta 

le! 
7 

Ştiri despre 
armata 
abisiniană 

Armata abisiniană se im
parte În trei categorii: 

1. Armata regulată, cre· 
iată in 1930, cu 8500 soldaţi. 
dintre cari 400 formează garda 
Negusului, iar ceilalţi sunt 
răspândit! prin diferite garni~ 
zoane, 

2, Armata imperială, care 
formează elementul de bază 
al armatei abisiniene, Soldatii 
aceştia sunt recrutaţi din cei 
cu experientă din războaiele 
interne şi dintre cei mai buni 
trăgători. Numărul acestora se 
ridică la 350000, şi sunt lăsaţi 
in apropiere de Erifreia ita
liană, in provincia Tigrea. Sunt 
soldati eroici şi plini de curaj. 

3. Armata din provincie care 
aparţine prinţilor. E formată 
din grupuri înarmate cu sco
pul de a-şi insoti stăpânii în 
călătoriile lor. 

In chip oficia). numai tribul 
Seium şi Kassa are dreptul 
să aibă armată proprie, Pri
mul are dreptul la 20,000 sol
dati, al doilea la 30.000. Inar~ 
marea poporului însă nu poate 
fi controlată, Luptătorii sunt 
atâfia câfe-s armele În tarâ. 

Soldaţii abisin!eni sunt foar
te curajoşi şi foarte răbdători. 
Merg foarte repede, Intr'o zi 
pot face 60 km" fără să se 
resimtă prea mult. Aprovizio
narea nu e necesară, de oare
ce soldatii se multumesc să 
mânânce boabe de cereale 
prăjite. Şeful merge în luptă 
în fruntea trupelor, In cazul 
când e ucis, soldatii o iau 
înapoi. Impăratul se imbracă 
la fel ca trupa care-I înso
teşte, pentruca inamicul să 
nu-l ghicească, 
După cum povesteşte d, Va

kari În ziarul parizian .. Ulli-

~anizatia păsărilor acestora 
adă, prezidată la început de 
sul Krenner iar astăzi de şi 

ai mosul Zima, are numele 
:ul ziarişt!lor minoritari din 
~, Sub Htlu) acesta i s'a dat 
~alitalea juridică. 

- »Profanările« de morminti dela CI. mele noutăli", maiorul bel-
UJ - gian Doter şi ajutoarele sale. 

m primăvară, decând cu pa-
~ noului regim al jocurilor 
~ard, ItCercu) ziariştilor mi
~i' a socotit că-i rost sl1-şi 

~pă jăcmăneala, şi a aran
I faimosul tripoter Lef să-şi 
~hidă tripouJ. Ca să se pună 
la adăpost de surprize ne· 
le, a crezut că-şi poate 
Iba numele, botezându-se 
)u[ ziariştilor din Arad", 
'1 şi al celor români. Şi pen .. 
să aibă un pretext ca să 

le acest titlu, şi-a schimbat 
11ul 6 din statute în sensul 
late fa ce parte din .,Clubul 
Iilor din Arad· orice gaze
e'aici care e membru în 
organizaţie de presă cu per
ilate juridică recunoscută, 
~le statute - cu titlul şi cu 
I schimbat - au fost su
Spre aprobale bibunalului. 
n'acuma tribunalul nu şi-a 
~robarea. Totuşi Cercul zia
II minoritari şi-a luat în
leala să funcţioneze sub nu
!uzurpat, adunând membri 
a!ori in numele ItClubului 

> 

In ziarul budapestan ItMagyar
sag" s'a publicat deunăzi o co
respondenţă din Cluj (corespon
dentul de-acolo al faimoasei ga
zete iredentiste e faimosul N. Kren-

căpitanii Faniel şi Sisterman. 
mânt nou, un cosciug nou, asis- prelungirea, nu-ţi dă o cât de fac toate sfortările să pună în 
tentă medicală, gropari, etc" pe mică păsuire pentru toată lumea curent armata abisiniană cu 
mine m'au costat zece milioane asta. mijloacele moderne de luptă. 
de coroane, tocmai În ajunul pre- Apoi, se plânge corespondentul In fiecare zi au loc manevre 
schimbării monedei, cu toate că dela ClUJ' că s'ar evacua morminţi D lângă capitala ţării. upă exer-

ner), prin care se da alarmă ca n'a fost nici popă, nici c1opotar, ale căror cruci erau monumente de 
din gură de şarpe că valahii nu nici nimic, nimic, ci numai o mu- artă. La Budapesta, spune tatăl citii maiorul Doter chiamă la 
mai încap acum nici de ulUrurii I tare dintr'un loc în altul nou". • d r sine pe comandantul negru, ~ m o lat, e regulă că de mormin- şi îi repetă de o sută de ori: 
din morminti, ci le Închiriază mor- Autorul scrisorii spune apoi că file cari sunt monumente artistice 
minţile la noi amatori, ba s'ar de geaba se revoltă coresponden- nu trebue să se atingă nimeni Fă ce-i face c~ soldatii du-
d d '1 d ă t t d t 1 ă' d 1 C ,y " , mifale să nu mal alerge con-e a ŞI e a ev ra e ac e e pro- u c s ar a a luj crucile de pia- chiar daca expiră termenul de 30 I fI" ă t '1 
fanare. tră vechi nerecJamate ca să se d . T . d dâ Ifra ocu Ul CI S se Upl eze 

C d ţ . t" f ' , e am, ocmal e aceea nsu a 1 ă A t N' 'ă 

, , orespon en el aces ela In ame facă din ele cruci pe seama mor- bă t A t ' f l d tap man. U-I nevoie s se 
d t I 18 A t ă ga In r un ast e e monumen ţ' d d t ţ' A d 

1 S a a, a ,ugus un r s- ţilor noi, fiindcă la Budapesta se toată zestrea fetei sale răposate. aruncel .. ;o ld eo aăă'E Ipan .• 
puns pnn acelaşI ziar, de cătră petrece exact lucrul acesta Se 'n- R I • ă Iă ă peste mIa uşman, nevoie 

t fă ' d l' t d' B d t ' .. egu a e inS regu pentruca s ă t t 'f l' .. ă 
un a ,10. o la In u apes a, groapă morţii (pentru can' nu se ' t d :-t ' s aş ep e ca mi ra lOrll s 

t It l ăt I nu se respec e eca pnn excep- 't 1 t I 1 d t Y ăt • ~ , 
care scne In re a e ,e urm oare e: plăteşte prelungirea chiriei mor- 'D~ 1 alu e an u u e rag orI mam-Alt t ţă d It ţie. ansu, care o spune, o spune N f' ff I if' d 1 

,. m ua cunoş In . e re,vo a, mântului _ n. tr.) într'un mor- pentrucă a păţit.o: i~au desgro- tarea, u aCI as e, tI. uc 
de indurerarea autorulUi arhcolu- mânt comun, piatra de mormânt pat fata deşi-i făcuse o piatră de soldatii la abator, nu la Vlcto~ 
lui, şi am avut acelaşi sentiment rie 1 Hai din nou la soldati şi trece În proprietatea primăriei ... , mormânt adevărat monument, şi , 
ca şi el. Dar dacă nu spunea cu- se şterge numele depe ea, uneori i-au desgropat-o fiindcă n'a pu- spune-le lot ce tl-a~ spus eu I 

\ 

vântul Hazsongărd (aşa ii zic se şi transformă şi o vând din tut plăti la ţanc ci a cerut o mică E uşor de lămurIt 1 ..• Sol-
. ungurii locului cimitirului din nou. _ păsuire. dat~i negri fug ca nişt~ di~ .. 
Cluj - n. tr,), ai fi crezut că-i Se plânge corespondentul dela Şi-acuma _ incheie tatăl in- voit, însă nu pot deosebI ma~ 
vorba de cimitirul din Budapesta. I It na dreaptaY d staAn a CaAnd e Cluj că nu se Iasă În pace mor- doJiat - întreb: Cu ce drept ne e g . 
Din cuvânt în cuvânt. Sau n'are minţile de 400 de ani, dacă se în. scandalizăm noi că se deranjează vorba să stea, se strâng toti 
autorul articolului cunoştinţă, că grănladă 1" ar la coma da ~I a' . tâmplă să n'aibă pe nimeni, in mormintile crezute It veşnice" din I ' .. ~"n m .. 
la noi mortul nu poate odihni în· schimb _ spune tatăl indoliat _ cimitirul Hazsongard (dela CluJ')? I te marş 1 se râspandesc În 
tr'un loc decât 30 de ani? Apoi. dacă urmaşii lui iI aşează într'un la Budapesta dacă s'au împlinit Să ne scandalizăm întâi de lu- toate părtile, 
nou mormânt, e bine t Un mor- I 30 de ani fără O zi şi n'ai plătit crurile dela noi". -0-

, . 
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Sapfămâna cea mare a Ah isiniei I Azi păgâni turanici, mâin 
mai creştini decât papa 

Mp ., l L* N - -1 Peste trei ani, la 1938, se - lercurl se ncepe a 19a aţlunl or 1 implinesc o mie de ani dela 

judecarea conflictului italo-abisinian .-.- moartea Sfântului Ştefan, in-" l tâiu] rege al Ungariei, simbo-
Conflictul dintre Italia şi Abi- bit~ai n'au ajuns la rezultat. I gramele nu greşesc, s'ar fi a- lui ,-: pen~ru unguri - al Un

sinia a ajuns in faza depe ltaha a prezentat comisiei do- i juns la o 'nfelegere. Şi anume: I garlel-Marl. 

Demonstrati a cafolică I 
denlistă ce o organizeal~ 
garia sub pretextul COli': 

rării increştinăforului său. 

tocmai bine după demo~, 

tia turanistă, păgână) (1 ~ 
avea loc in Ungaria in 
] 937. in amintirea hu. 
AUla. 

urmă. Miercuri, la 4 Septem- ~ez,i şi mărturii cu privire la i Anglia n'ar mai cere Miercuri I ,Se fa~ ~~~tru comemorarea 
vrie, urmează să se aleagă: mCldentele de astă iarnă din ! la Liga Naţiunilor sanctiuni în lUI pregatm mcă depe acum. 
vom avea război, sau se vor Ual-Ual, arălând că provocă- contra Italiei iar]a rândul ei E vorba să se facă ]a Buda
da Italiei drepturile ce le cere torii au fost abisinienii, Abi~ Italia a dat după consiliul de pesta .cu prUeiul aniversă~ii 
'n ţara Negusuli? sinia n'a adus mărturii. Con- miniştri tinut la sfârşitul ma~ . acest~la un congres catolic 

In şed:nla extraordinară din cluzii nu s'au putut trage. Şi nevre]or din Italia nordică un mondial. La Szekesfehervâr, Ziarist germ: Ri 
luna trecută consiliul Ligii Na- acum. in momentele acestea, comunicat prin care dec'lară cetatea unde se încoronau şi 
tiunilor hotărîse să se rein- urmează să~şi spună părerea că actiunea sa din Abisinia se'ngr.opau pe vremuri regii un- expulzat II 
ceapă tratativele comisiei de hotărîtoare supra-arbitrul, de- nu aduce nicio atingere inte- I gureşh, s: .fac de cătră profe- Siguranţa generală c .., 
arbitraj, iar cele trei puteri legatul 9, r,ee din Liga Na!iuni- reselor engleze. şi că e hotă- I s,orui fals.lflcator dela U.nive.r-

- t t d B d T b pulzat din ţară pe ce:' semnatare ale tratatului dela lor PolItIs, pentruca sa se rilă să colaboreze şi in viilor, SI a e~ 10 u apesla 1 erlU nul german Weber
J 1905 referitor la Abisinia poată prezinta până la 4: Sept. ca şi pân'acuma, cu Anglia. Gerevl~h (cel ca~e a . decretat pondent al ziarului \ 

(Franta. Anglia, Italia) să caute la Geneva referatul comisiei de curand, la Strlgomu, castel • _. "el p.. scher Beobachter~, of: Se 
să se 'nţeleagă intre ele, ur- de arbitraj, regal din vremea arpadienilor 
mând ca hotărîrile comisiei Tratativele tripartite (Halo. un castel depe vremea lui guvernului hitlerist, !i ,-o 

STI R I M C s'a dovedit despre ci Ce ull de arbitraj, complectală cu un anglo~franceze) n'au dus nici atei orvinul) săpături pen-. . . 're: 
supra-arbitru, şi rezultatele ele]a rezultat atunci când sau· tru desgroparea regilor inmor- ventl.ona cu ~am. dm, De 
tratativelor italo-franco'engle- tinuf,inschimb separe că discu- EXTE R NE 1 mântati acolo (intre altii şi a ma~la .<:numl.ltt~ zwre / agl 
ze. să fie supuse până la 4 tiile dela guvern lalguvern au dus tlui Matei Corvinul). I gamzaţn po t lce nem\ InD 
Sept. consiliului Ligii Natiuni- acum In urmă la o Intelegere. In Grecia ~udicăl au fost la I -_ ...... ~ ...... ~---~--...... _-_~ .... _____ -.1 

lor, care dacă nu se va fi aşa că Franta şi Anglia ar începutul săptămânii demon
ajuns Ia nicio hotărîre sau urma să se prezinte Miercuri straţii ale vHicultoriJor, cari au 
intelegere, va avea să ~u.d~c~ I la Gen.eva cu propuneri la degenerat luând proparţiile unui 
Intreaga chestiune a AbIslmel. , fel; ŞI anume, favorabile început de răscoală poporală 

Tratativele comisiei de ar- I Italiei. reprimată după două zile d~ 

Moartea tragică a reginei Bel 
cru 

Regele e şi el răni' serios. - Au Se 
vic'imele unui acciden' de aufo,Lig 

Iltmosferă de ajun de război 
forţele publice. 

• ca 
Vin veşti că Grecia şi BuIga- I ~egele ~eopold ~l Belgiei şi s'a rănit grav, iar regina! nt 

ria fac concentrări de teama, regma Astnd, plecaţI sub nume pe loc, lovită de copac. ~iil( 
complicaţiilor ce 'le-ar aduce ~ străin in vilegiatură în Elveţia, Moartea tinerei regine O ma 
conflictul italo-abisinian. In Bul· au avut Joi un accident de auto I tă d 29 ') A tA 1 II del , d' t s e am, In amp a~ 
gada sunt temeri mari depe mobil. care a pricinuit tme la 1 " ăt t d' sd , .. a un an ŞI jum a e Upl 
partea turcilor, moartea tmerel regme. Regele" ,1 ţi, 

• mâna automobilul, având lângă şltul tragic al regeluI AI ~ă 
, . ă .• t făcut în toată lumea ml: 

In Slovacia au fost la Înce- I sme pe regm ŞI m spa e pe. tn 
putul 6ăpfămânii Irecute mane- l şofer, şi a făcut la un moment presle, {ste 
OM, continuate apoi În Rusia-I dat, în apropiere, de, KUisna~ht. Răposata e nepoată a t c 
6ubcarpafică, Ru oaistaf la ele 1 O g~eşea.Iă de d~recţle,. scăpand Suediei, s'a căsătorit CU:la 
şi ofiteri souletiai. maşma 10 trunchml unUl copac. rege al Belgiei ]a 1926 şi' ntn 

, ... Automobilul s'a răsturnat, regele mă a trei copii. le 1 

Pânl să se fi ajuns aci (dacă armamente in Eritreea şi in S.,.. 
de fapt s'a ajuns), ni-a fost dat malia italiană s'au ţinut lant, iar 
să trăim un adevărat ajun de in nordul Italiei au fost În inţe
război. Consulatul italian din Ad- legere cu Franţa manevre uriaşe. 
dis-Abeba şi-a 'mpachetat boscâr- De altă parte ducele Mussolini 
tele şi le-a trimis în capitala S(}o a dat ziarelor engleze '? dec\ara
maliei franceze. Anglia a trimis ţie, avertizând că dacă nu i slaT 
Ja Addis-Abeba o trupă mare de da la Geneva satisfacţie fată de, 
hinduşi, ca să-i apere consulatul. Abisinia şi dacă pornind din pri
Consulatul belgian a cerut şi el cina aceasta rAzboiul s'ar declara 
guvernului său trupe de apărare. În contra Italiei blocada sau ar 
Străinii din Addis-Abeba au pă~ sări în contra ei vr'un stat oare-
răsit capitala abisiniană apJoape care, Italia va răspunde cu ar~ Conducătorii mişcării panis-, 
cu toţii. Negusul şi-a pus avioa- lamiste (mohamedane) au con- !I 

d mele. Negusul a dat şi el un in. elA \.It .... t ·l nele să umble pe easupra ca~ vocat pentru ziua de ]2 Sept. Ong.'roeU In va a o V'z o 
dă tcrview ziarelor, declarând că f I c:.-v I j pita lei, ca să deprin populaţia un congres general al IsIamu- '. 

A .• răspunde la război cu război. 
cu primejdia lor. nglia şI-a 1O~ lui la Geneva. Ei cer să fie I . . . W A 1. a 
tărit paza la lacul Tsana (adecă Impăditeasa a făcut apel la fe· trataţi egal cu popoalele culte.! In ZIlele de 7-9 Septem~ r cducaţw natIOnala In 0, 

l-a ocupat), şi şi~a sporit apăra- meile din toată lumea ca să se ... '1 vrie se ţine la Timişoara I primară, controlul, sd a/ 
rea în Malta. in Egipt, in Sudan, roage pentru pace. Papa a făcut 1" ,.. '. , I congresul llsociaţiei gene- rea învătătorilor, eXil 'că 
In Suez (pe care iarăşi a ame- lumii un apel la fel. Miniştrii de funtdCăă atgedotII wS?Vle~Cl s.au raIe a învăţătorilor, urmat de definitivat ţinut În meI 

. ' -. 'apuca s ra uca m llmenca 1 10 S t d . 1 t d' "1 d t t' ninţat că-J inChide). Spama, tre. externe al statelor dm nordul Eu- I ~ f t h t ~ A'l d1'n lun'" tre- a ep. e o excursIe a aces al con ttll e eri ( 
A 1" fă t . . t L' .. N t' '1 ă In ap o ann e .. L+ B' . R 'ţ V .. t ţ' t cută de partea ng le1, a cu ŞI ropet au ceru 19l1 alUm or s tW 1 C 't l' t Ipova, uZlaş ŞI eşI a, a rare, In re Inerea ma c Ş 

ea concentrări de trupe În insule. \ apere pacea prin tot ce-i stă'n cu al a .e omm tertnui Ubl pehn ru Jua parte la dC!~bateri şi d. şcoaki primare, acad flir 
revo uţlOnarea sa ee urg eze " tI' t ţ. .' d I d' 1 u Transporturile italiene de oşti şi putinţă. st tIU 't . ~ I mIDIS ru a inS rac lUnii r. pe agoglce, examenu Il 

a ee nI e au ajuns m con- I C '):t l S d' I f ţ- d 1 ' 
fi ' t S· t 1 S' fă t . linge eseu. e va lS- eren a e a ŞCo norrr CI 

Se vesteşte o 'mpăcare 
italo-engleză 

IC cu OVlt e e, au cu ] A • 

t t ~· 1 M . cuta a congres, Intre altele: liceu_ d 
pro es an a oscova. Jar gu- isI 
vernul sovietic a răspuns că el Şi \ 
e una iar centrala comunistă O . 
alta. şi nu poate fi făcut răs- anIVerSare Moartea artist ce 

Marea incercare prin care I desfiinteze robia, şi promisiu- ...... sa 
are să treacă Miercuri Liga I nea aceasta solemnă nu şi-a punzător de faptele ei. mInCInOaSa M'h""1 B .. , 

i 1 't Presa germană, poloneză şi la laI escu- ra nŞd
1

" 
Naţiunilor e aceasta: mp im -o. Unl'vers't lea d'n Budape ta ... americană protestează energic 1 a I s U 

In baza statutului Ligii, nici Tratativele tripartite aveau în contra agita ţi ei începute de îşi serbeazl la 27 Sepl. tricente- li. încetat din vieaţă le, .t! 
un membru al ei nu poate să caute o împăcare a punctu· comunişti, şi cere măsuri. narul,şia lansatinscopul acesta unul dintre întemeietori: a ~ 
porni război tn contra altui lui de vedere italian şi fran- * invitatii călră Universităţile din trului Naţional al Capita 1 ZI: 
membru, şi dacă fotuşi il por~ cez cu punctul de vedere bri- lume. dealului, artistul de mare ~g, 
neşte. Liga Natiunilor şi toate tanic+ Cu prilejul tratativelor Guvernul unguresc a E vorba de o aniversare taţie Dem. Mihăilescu' ă ~ 
statele din sânul ei trebue să nu s'a ajuns la niciun rezultat. admis să se importe în tol aşa de falsă cum a fosl Răposatul a fost o ad, n' 
ia in contra beligerantului Italia, susţinută de Franta, a Ungaria, în primul rând faimosul mileniu dela 1896, şi figura populară a primei ţIe 
mlsurL cerul exluderea Abisiniei din pe seama îngrăşetoriilor cum sunt mai toate aniver- stre scene din li.rdeal) cr ,enl 

Anglia cere aplicarea sfalu- Liga Natiunilor, punerea ei de porci, 4000 de va- sările ungureşU. Penlruc~ Uni- seamă de roluri cu ad ~;e 
tului, deoarece Abisinia e sub mandatul Italiei şi auto~ goane de porumb, din- versitatea de acum frei suie perfecţie (Karl Heinzdin ,.el 
membru al Ligii egal cu Italia. rizarea unei expeditii italiene tre cari o parte au şi În- de ani n'are comun .cu Un!- delbergul de altă dată", la ~ 
Italia spune însă că Abisinia de pedepsire. Anglia n'a prj- ceput să între în tară. versitatea dela Budapesfa ni- ţeanul turmentat din IISCri: re 
a provocat-o, şi că Abisinia mit propunerile acestea, şi Maioritatea acestui im· mic. Nu era ungureaseă şi nu pierdutău, Ionescu al doi:' te~. 
nu e membru egal cu ea al continua să ameninte Italia cu port e din România. era la Budapesta. ci tn Slova- .Extemporalul'j ş. a.) 1': ne 
Societăţii Naţiunilor, deoarece sanctiuni in baza statului Li~ • eia apuseană. Univer5itatea din l[ bit îndeobşte şi a lăsat r î: 
atunci când 8 fost primită in 1 gii Natiunilor. In Lltuanla a Izbucnit o Budapesta e numai de după la toţi câţi ]·au cunoscuI '; a 
Lig~, la 1923, s'a obligat.să Acum in urmă, dacă tele- răscoală ţărănească. plecarea turcilor. ~ toţi iubitorii de artă. :5 a( 
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